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1 Inleiding 

De gemeente Rotterdam is voornemens het huidige industrieterrein Havens Noordwest en  

Oost-Frankenland te transformeren tot een gemengd gebied waar naast de havenfunctie, bedrijven van een 

lichtere milieucategorie, horeca en woningen voorzien zijn. Op dit moment vormt het gebied een gezoneerd 

industrieterrein. Binnen de grenzen van het industrieterrein is een nieuwe woonfunctie in principe 

uitgesloten. De eerste concrete ontwikkeling die past binnen de ontwikkelvisie van de gemeente bestaat uit 

de herbestemming van een tweetal leegstaande kantoorpanden aan de noordoostzijde van het 

industrieterrein. Het gaat hierbij om de middelste twee van de vier beeldbepalende Europointtorens gelegen 

aan de Galvanistraat.  

 

De leegstaande kantoorpanden (Europoint II en III) vragen om transformatie: van kantoor (functie) naar  

wonen. Zoals gesteld zijn de beide panden op dit moment nog gelegen op het gezoneerde industrieterrein. 

De panden ondervinden geluidbelastingen ten gevolge van industrielawaai en wegverkeerslawaai. 

Spoorweglawaai is niet aan de orde aangezien de torens buiten de geluidzone van de meest nabijgelegen 

spoorweg liggen. Om de beoogde nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk te maken in 

de torens is het noodzakelijk om de kavels met de Europointtorens uit het gezoneerde industrieterrein te 

halen en de geluidzone aan te passen. 

  

Voorliggende rapportage behandeld de consequenties rondom deze transformatie waarbij de nadruk ligt op 

het verschaffen van inzicht in het milieuaspect “geluid” in het kader van de ruimtelijke ordening. Belangrijk bij 

een goede ruimtelijke ordening is de mogelijkheid van de bestaande bedrijven en de nieuwe woonfuncties. 

Zo dient bijvoorbeeld de huidige bedrijfsvoering (dus ook geluidruimte) van de bestaande bedrijven niet 

beperkt te worden door de realisatie van de transformatie. Andersom zullen de nieuwe woningen een 

geluidbelasting ondervinden als gevolg van de bestaande bedrijven (en wegverkeerslawaai) waarbij een 

akoestisch goed woon- en leefklimaat gewaarborgd moet blijven, zodat in de gebruiksfase van de woningen 

geen sprake zal zijn van geluidhinder. 

 

De voornaamste uitgangspunten van deze rapportage worden gevormd door het akoestisch onderzoek 

industrielawaai Waal-/Eemhaven 20171207, Akoestisch onderzoek Industrielawaai Havens Noordwest en 

Oost-Frankenland 20171207 en het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Woningbouw Marconitorens 

en omgeving’’ d.d. 6 december 2017, versie: Definitief v1.2. Voorliggend onderzoeksrapport is onderdeel van 

het bestemmingsplan-plus. 
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2 Geluidbelastingen Wegverkeer 

2.1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

In een eerder stadium is door gemeente Rotterdam onderzoek uitgevoerd naar de optredende 

geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai. Uit dit onderzoek, dat beschreven staat in 

onderzoeksrapportage “Woningbouw Marconitorens en omgeving’’ d.d. 6 december 2017, versie: Definitief 

V.1.2), blijkt dat de te toetsen geluidbelasting inclusief aftrek Wet geluidhinder (Wgh) art. 110g maximaal 

Lden ≤ 59 dB bedraagt. Deze hoogste berekende geluidbelasting treedt op ter plaatse van de noordgevel van 

Europoint II en wordt veroorzaakt door het verkeer op de Vierhavensstraat (zoneplichtige weg).  

 

De maximale ontheffingswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen als gevolg de 

beschouwde wegen bedraagt 63 dB Lden (binnenstedelijke situatie). Geconcludeerd wordt dat er sprake is 

van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB maar dat de maximaal te ontheffen waarde 

wordt gerespecteerd. Derhalve is het vaststellen van hogere waarden van maximaal 63 dB in principe 

mogelijk en vormt wegverkeerslawaai geen belemmering voor de transformatie. 

 

2.2 Cumulatieve geluidbelastingen - binnenniveau 

Naast de geluidbelasting ten gevolge van de Vierhavensstraat ondervinden de torens een geluidbelasting 

van andere onderzochte wegen in de directe omgeving. De cumulatieve geluidbelasting van alle wegen 

samen bedraagt, exclusief aftrek Wgh art. 110g, ten hoogste 66 dB Lden. Deze gecumuleerde geluidbelasting 

zonder aftrek kan gebruikt worden voor de geluidweringsberekeningen ten behoeve van het binnenniveau in 

de toekomstige woningen. 

 

2.3 Conclusie 

Op basis van voorgaande wordt geconcludeerd dat wegverkeerslawaai geen belemmering vormt ten 

aanzien van de gewenste herbestemming van de Europointtorens. Voor de gevels van de Europointtorens 

die binnen de geluidzone van een zoneplichtige weg gelegen zijn, is uit onderzoek van de gemeente 

Rotterdam gebleken dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Derhalve zal een hogere 

waarde vastgesteld moeten worden. Aanvullend dient aangetoond te worden dat voldaan kan worden aan 

het maximaal toegestane binnenniveau in de verblijfsruimten van de woningen, die voorzien zijn van een 

hogere waarde. 
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3 Geluidbelastingen Industrie – Algemeen 

3.1 Gefaseerde transformatie 

Door de gemeente Rotterdam is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de totale geluidbelastingen ten 

gevolge het industriegebied in drie fases van de beoogde transformatie van het industrieterrein Havens 

Noordwest en Oost-Frankenland. Deze drie fases bestaan uit: 

1. Nulsituatie 

Betreft de huidige situatie waarbij de Europointtorens op een gezoneerd industrieterrein gelegen zijn 

(wet geluidhinder niet van toepassing). 

2. Tussensituatie 

Uitsluitend het gebied rond de Europointtorens (II en III) maakt geen onderdeel meer uit van het 

gezoneerde industrieterrein, er is geen sprake van belemmering van de bedrijfsvoering van bestaande 

AMvB-bedrijven als gevolg de transformatie van de twee panden naar een woonfunctie. De totale 

geluidbelasting op de maatgevende gevel van de torens ten gevolge van het gezoneerde industrieterrein 

bedraagt 60 dB(A) etmaalwaarde, hetgeen een overschrijding van de maximaal mogelijke Hogere 

Waarde van 55 dB(A) voor industrielawaai betekent. Op basis van de Crisis- en herstelwet kan echter 

voor de duur van maximaal 10 jaar worden afgeweken van de reguliere maximale ontheffingswaarde 

van 55 dB(A) tot 60 dB(A). Deze tussensituatie zal zich maximaal 10 jaar voor doen waarna de 

Eindsituatie van kracht zal zijn. 

3. Eindsituatie 

Grotere delen van het terrein dat behoort tot Havens Noordwest en Oost-Frankenland maken in deze 

situatie geen onderdeel meer uit van het gezoneerde industrieterrein, geluidbelastingen ten gevolge van 

het nog gezoneerde deel van het industrieterrein bedraagt minder dan 50 dB(A) en voldoet daarmee aan 

de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) die past bij gezoneerde industriegebieden. 

 

3.2 Scope detailonderzoek – van Nulsituatie tot Eindsituatie 

Voorliggend onderzoek vult het onderzoek van de Gemeente Rotterdam aan op inrichtingsniveau, waar dat 

noodzakelijk geacht wordt. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om gedetailleerd akoestisch onderzoek naar de 

bedrijven in de directe omgeving van de Europointtorens. Voor de betreffende bedrijven die eveneens 

gesitueerd zijn aan de Galvanistraat geldt dat de gemeente geen milieuvergunningen met verruimde 

(geluids-) grenswaarden heeft uitgegeven. De betreffende inrichtingen dienen zich dan vanzelfsprekend te 

conformeren aan de standaardvoorschriften afkomstig uit het Activiteitenbesluit. Op basis van het gestelde 

ligt de invloedafstand van de omringende bedrijven op maximaal 50 meter van de inrichtingsgrenzen van de 

afzonderlijke bedrijven.  

Doel van voorliggend onderzoek is het beschrijven van de weg van de Nulsituatie naar de Eindsituatie en 

daarbij het aangeven van de akoestische randvoorwaarden en consequenties voor zowel de bestaande 

bedrijven als de nieuw te realiseren woningen.  
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4 Van Nulsituatie tot Tussensituatie 

4.1 Nulsituatie 

In een eerder stadium is door Cauberg Huygen B.V. verkennend akoestisch onderzoek naar industrielawaai 

uitgevoerd. Dat onderzoek is beschreven in Memo ‘’Quickscan akoestische situatie Europoint III’’ met 

kenmerk 01349-14107-02 d.d. 3 juni 2016. Hieruit is gebleken dat er naast de Havens Noordwest en  

Oost-Frankenland sprake is van een tweede gezoneerde industrielawaaibron, namelijk de Waal-Eemhaven: 

 

- Waal-Eemhaven: industrielawaai afkomstig van Industrieterrein Waal-Eemhaven resulteert in een 

geluidbelasting Letm ≤ 55 dB(A) op basis van het bronnenmodel van de zonebeheerder.  

De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt overschreden maar de maximale ontheffingswaarde van  

55 dB(A) niet. Het vaststellen van hogere waarden is noodzakelijk en in principe mogelijk. 

Deze eerder vastgestelde bijdrage vanwege de industrie in dat gebied vormt een vast uitgangspunt dat 

gehandhaafd blijft gedurende de gehele transformatie van het beoogde gebied. De maximaal berekende 

geluidbelasting van 55 dB(A) treedt op ter plaatse van de zuidgevels van de beide torens. 

 

- Havens Noordwest en Oost-Frankenland: industrielawaai afkomstig van dit industrieterrein resulteert 

in een geluidbelasting Letm ≥ 60 dB(A) op basis van het bronnenmodel van de zonebeheerder.  

Deze geluidbelasting wordt grotendeels veroorzaakt door de ‘’eigen’’ Europointtorens (II en III) welke 

onderdeel uitmaken van het plangebied. Het gaat daarbij om de technische installaties op de daken. 

 

Indien de geluidbijdrage van de beide Europointtorens buiten beschouwing gelaten wordt, resteert een 

geluidbelasting ten gevolge van industrielawaai van Letm ≤ 63 dB(A) waarbij het bedrijf EON maatgevend 

is. EON is in werkelijkheid echter niet meer op het terrein aanwezig en de gemeente Rotterdam heeft 

reeds eerder aangegeven dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de aanwezigheid van 

Eon. Daarnaast zijn er kavels op het industrieterrein waar geen activiteiten meer op plaatsvinden, of 

bedrijven gevestigd die in een lagere milieucategorie vallen (ten aanzien van het aspect geluid) 

waardoor er in de huidige situatie maximaal 60 dB(A) etmaalwaarde berekend wordt ter plaatse van  

EPII en EPIII. Hiermee wordt echter de maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) nog wel 

overschreden. Er zijn echter uitzonderingen waarin tijdelijk hogere geluidbelastingen dan 55 dB(A) 

mogelijk gemaakt kunnen worden (zie §4.2.4 Crisis- en herstelwet).  
 

4.2 Mogelijk maken tussensituatie 

Omdat in de tussensituatie de transformatie van het gebied (Havens Noordwest en Oost-Frankenland) dat in 

gang is gezet en de woonfunctie gerealiseerd moet worden, zijn er een aantal aspecten die behandeld 

moeten worden: 

1. Percelen Europoint aan het gezoneerde industrieterrein onttrekken (herzonering). 

2. Beschouwing bestaande bedrijven. 

3. Consequenties realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen: 

a. ten aanzien van bestaande bedrijven; 

b. ten aanzien van woningen. 

4. Reduceren geluidbelastingen t.g.v. het resterende gezoneerde deel industrieterrein op de gevels van de 

Europointtorens tot maximaal 60dB(A) Letmaal. 
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4.2.1 Herzonering 

Omdat het in principe niet wenselijk is om de nieuwe woningen te realiseren op een gezoneerd 

industrieterrein, is het noodzakelijk om de beoogde percelen aan het industrieterrein te onttrekken.  

Feitelijk gezien dient een besluit genomen te worden tot wijziging van de grens en geluidzone van het 

industrieterrein.  

Het besluit tot wijziging van een industrieterrein wordt genomen met de vaststelling van een 

bestemmingsplan. Er wordt een nieuw bestemmingsplanplus op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw) 

opgesteld om de transformatie mogelijk te maken. Een bestemmingsplan-plus biedt ruimere mogelijkheden 

wanneer het gaat om geluid. 

 

Omdat de twee gebouwen niet aan de rand van het gebied gelegen zijn zal tevens het ten noorden gelegen 

deel van het terrein uit het industrieterrein onttrokken worden, omdat anders een eiland in een gezoneerd 

gebied ontstaat. Er zijn geen bestaande bedrijven gelegen op de kavels van Europoint II en III. 

De beoogde nieuwe gebiedsindeling is weergegeven in de afbeelding hieronder. 
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4.3 Beschouwing bestaande bedrijven 

Om een beter beeld te krijgen van de bedrijven die gelegen zijn in het gebied rondom de Europointtorens is 

onderzoek verricht naar de akoestisch mogelijkheden van de betreffende bedrijven. Tevens is informatie 

aangereikt door DCMR en de gemeente Rotterdam. 

Op basis van verkregen informatie is gebleken dat er geen bedrijf (inrichting) in de directe omgeving van de 

torens gelegen is waarvoor een milieuvergunning geldt met verruimde waarden ten aanzien van het 

milieuaspect geluid. Anders gezegd geldt dat de inrichtingen die gelegen zijn op het industrieterrein en geen 

maatwerkvoorschrift hebben in de vorm van een milieuvergunning, terugvallen op de standaardvoorschriften 

afkomstig uit het Activiteitenbesluit. Conform artikel 2.17 uit het voornoemde besluit (zie onderstaande 

afbeelding) gelden de volgende grenswaarden ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit 

tabel 2.17a overeenkomstig lid 2 van dit artikel ook op 50 meter vanaf de grens van de inrichting. 

 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat uitsluitend de bedrijven waarvoor geldt dat één 

of beide Europointtorens gelegen is binnen de richtafstand van 50 meter ten opzichte van de 

inrichtingsgrens, mogelijk een geluidbelasting veroorzaakt die relevant is. Andersom beredeneerd wordt 

gesteld dat de langtijdgemiddelde geluidimmissie per inrichting op 50 meter afstand van de betreffende 

inrichtingsgrens maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde mag bedragen. 

 

4.3.1 Consequenties realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen 

Voor de bestaande bedrijven is het belangrijk dat deze niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering ten 

gevolge van de transformatie van de kantoorpanden tot geluidgevoelige bestemmingen (woningen). 

Anderzijds is het belangrijk dat (geluid)hinder bij de nieuwe woningen zoveel mogelijk wordt voorkomen.  
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Aangezien de woningen gerealiseerd worden op beperkte afstand (minder dan 50 meter afstand van 

inrichtingsgrens) tot verschillende bedrijven zijn de volgende mogelijkheden aan de orde om tot een goed 

woon- en leefklimaat te komen:  

 

1. Geluidreducerende maatregelen treffen bij bedrijven teneinde ontoelaatbare geluidbelastingen op de 

nieuwe woninggevels te beperken. 

2. Maatwerkvoorschriften vaststellen voor een aantal bedrijven waarmee een overschrijding ter plaatse van 

de woninggevels ten opzichte van de standaard grenswaarden uit het Activiteitenbesluit wordt 

toegestaan. Dit is voor sommige bedrijven noodzakelijk om deze niet te belemmeren in de 

bedrijfsvoering indien geluidreducerende maatregelen niet mogelijk of te ingrijpend zijn. 

3. Voldoende geluidwering van woninggevels realiseren teneinde ontoelaatbare geluidbelastingen  

binnen de woningen te beperken.
1
 

 

Bovenstaande aspecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo resulteren maatregelen bij de bedrijven 

(1) in een beperking van benodigde maatwerkvoorschriften (2) hetgeen kan resulteren in lagere benodigde 

gevelgeluidwering bij de woningen (3). Vice versa kan met een hogere gevelgeluidwering (3) het vaststellen 

van een ruimer maatwerkvoorschrift (2) worden gemotiveerd om zodoende de ingrijpendheid van 

maatregelen bij de bedrijven (1) te beperken. Maatwerk kan vastgesteld worden tot 55 dB(A) waarbij 

opgemerkt dient te worden dat zowel voor het aanbrengen van geluidreducerende maatregelen ter plaatse 

van bedrijven als voor het vaststellen van maatwerkvoorschriften medewerking van de betreffende bedrijven 

vereist is. 
 

4.3.2 Reduceren van geluidemissie ten gevolge van het resterende gezoneerde industrieterrein 

(Havens Noordwest en Oost-Frankenland) 

Het maximaal toelaatbare langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de gevels van 

geluidgevoelige bestemmingen bedraagt in beginsel 55 dB(A). Middels de Crisis- en herstelwet (Chw) is het 

echter mogelijk om in aangewezen gebieden (de zogenaamde ontwikkelingsgebieden) voor een periode van 

maximaal 10 jaar af te wijken van deze maximale ontheffingswaarde tot 60 dB(A) etmaalwaarde.  

Deze periode van maximaal 10 jaar doet zich voor gedurende de tussensituatie. Het plangebied maakt 

onderdeel uit van het aangewezen ontwikkelingsgebied 'Stadshavens'. 

Feit blijft dat er een, zij het een beperkte, reductie bewerkstelligd dient te worden van de totale geluidemissie 

van het Merwe-Vierhavengebied. Om dat te kunnen realiseren is er door de gemeente Rotterdam een 

herstructurering van de beschikbare geluidruimte ontworpen waar, met het oog op de gebiedstransformatie, 

een verlaagde totale geluidemissie uit volgt. Vervolgens dient de duur van de tussensituatie benut te worden 

om de geluidemissie verder te verlagen van 60 dB(A) tot de maximaal te ontheffen waarde van 55 dB(A) 

voor het resterende gezoneerde industrieterrein. Dat zal in hoofdlijnen worden bewerkstelligd door nieuwe 

grote lawaaimakers te weren. Daarnaast wordt het huidige gezoneerde industrieterrein verkleind. Hiervoor is 

een gebiedsbestemmingsplan in opstelling. 

  

 

                                                      
1
 Uitgangspunt is dat de gevels een voor industrielawaai gewogen karakteristieke geluidwering van 30 dB(A) halen uitgaande van 

bovenruiten van 10-20-8 mm en onderruiten van 10-16-6(2)6 PVB gelaagd glas, volledig mechanische balansventilatie en kwalitatief 

goede dubbele kierdichting (RA ≥ 45 dB). 
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5 Situatie nabij Europoint torens - detailonderzoek 

5.1 Onderzoeksgebied  

Zoals eerder gesteld is het totale industrieterrein Havens Noordwest en Oost-Frankenland beschouwd in 

voorliggend onderzoek. Dit terrein is om praktische reden onderverdeeld in drie deelgebieden en 

industrieterrein Waal-Eemhaven wordt als 4
e
 deelgebied beschouwd (zodat in dit rapport naar deze 

gebieden verwezen kan worden). In onderstaande afbeelding zijn deze deelgebieden inzichtelijk gemaakt.  

 

Het gaat hierbij om: 

- het kavel waarop de Europointtorens staan (deelgebied I - rood);  

- het aandachtsgebied gelegen rondom deelgebied I (deelgebied II - groen);  

- het direct daar aangrenzende industriegebied (deelgebied III - blauw);  

- daarnaast liggen de Europointtorens binnen de zone van industrieterrein Waal-/Eemhaven (deel- 

gebied IV - oranje). 
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5.2 50-meter contour 

Het aanvullend uitgevoerde akoestisch detail- en maatregelonderzoek naar verschillende individuele 

bedrijven beperkt zich tot deelgebied II. Omdat geen van de bedrijven die gelegen zijn in dit gebied de 

beschikking heeft over een milieuvergunning met verruimde geluidgrenswaarden is specifiek naar de 

bedrijven binnen de eerder genoemde 50-meter contour gekeken.  
 

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het nader beschouwde gebied rondom de 

Europointtorens. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gelet op de ligging buiten de 50 m contour ten opzichte van de toekomstige woninggevels (Europointtorens) 

en de geldende geluidgrenswaarden voor de weergegeven bedrijven in deelgebied II-a, II-b en II-c, vormen 

de in onderstaande tabel aangegeven inrichtingen geen belemmering c.q. worden onderstaande inrichtingen 

niet belemmerd.  

Deelgebied II-a 

Deelgebied II-c 

EPIII 

EPII 

KFC 

EPI  
(reclassering) 

Parkeergarage 

4.  
Sunrise 

5. Diverse  
bedrijfjes 
Galvanistraat 

3.  
 Melody 

1. Baronie- 
De Heer 

1. Baronie-De Heer 

 

2. Van 
  Helmond- 
    Straat  
       17-23 

50 m contour rondom Europointtorens 

6. Diverse bedrijfjes 
Van Helmontstraat 

Deelgebied I 

10. EP V  
Gemeentewerken en fruitbedrijven 

7. Kaya  
automobielen 

9. Stedin 

8. Stedin 

EPIV 
(Science tower) 

Deelgebied II-b 
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Tabel 5.1:  Inrichtingen op gezoneerd industrieterrein gebied II maar buiten scope detailonderzoek 

Deel- 

Gebied 

Inrichtingen (Bedrijven) Geluidbelasting Letm op EPII en 

EP III  

Ligging binnen 

50 m contour? 

Conclusie 

II-b Parkeergarage < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-c 3. Melody (partycentre) < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-c 4. Sunrise (vergader en partycentre) < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-c 5. Diverse bedrijfjes Galvanistraat < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-c 6. Diverse bedrijfjes Van Helmondstr. < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-c 7. Kaya automobielen < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-c 8 & 9. Stedin < 50 dB(A) nee geen belemmering 

II-a 10. EP V: Gemeentewerken < 50 dB(A) nee geen belemmering 

* per inrichting < 50 dB(A) 

 

Uit oogmerk van de bedrijven uit de bovenstaande tabel geldt dat het terrein waarop de torens gelegen zijn 

zonder meer gedezoneerd kan worden zonder dat er een maatwerkvoorschrift nodig is. Deze bedrijven 

worden niet belemmerd in hun huidige rechten (50 dB(A) op 50 m uit de inrichtingsgrens).  

 

5.3 Bedrijven die deel uitmaken van het gedetailleerde akoestisch onderzoek 

In tabel 5.2 zijn de bedrijven opgenomen die binnen de 50-meter contour gelegen zijn. Hiervoor geldt dat 

deze in principe wel aanvullende aandacht behoeven in het licht van dit onderzoek. Deze bedrijven worden 

in navolgende paragrafen uitgebreid aanvullend beoordeeld. Daarnaast is op basis van het door de DCMR 

aangeleverde rekenmodel (zonebeheermodel) een eerste berekening uitgevoerd. In onderstaande tabel is 

deze geluidbelasting weergegeven.  

 

Tabel 5.2:  Inrichtingen op gezoneerd industrieterrein gebied II ten behoeve van detailonderzoek 

Deel- 

Gebied 

Bedrijven Geluidbelasting Letm op EPII en 

EP III volgens zonebeheermodel 

DCMR 

Binnen de invloedssfeer? 

(EPII en/of EPIII) 

 

II-b EP I (reclassering) 53 dB(A) Ja, uitsluitend EPII 

II-b KFC (Kentucky Fried Chicken) niet opgenomen in zonebeheer Ja, uitsluitend EPII 

II-b EP IV (Science Tower) Zadkine + lab 54 dB(A) Ja, uitsluitend EPIII 

II-c 1. Baronie-De Heer 54 dB(A) Ja, beide Europointtorens 

II-c 2. Van Helmondstraat 17-23 45 dB(A) Ja, uitsluitend EPIII 

 

Aanvullingen en wijzigingen op bovenstaande tabel 5.2 

Ten aanzien van bovenstaande tabel wordt op voorhand de conclusie getrokken dat  

Van Helmondstraat 17-23 weliswaar binnen de 50-meter contour gelegen is ten opzichte van Europoint III, 

maar dat er uitsluitend relevante geluidproductie inpandig plaatsvindt aan de zuidzijde van het terrein.  

Om die reden is deze inrichting alsnog niet meegenomen in het gedetailleerde onderzoek. 
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6 Gedetailleerd akoestisch onderzoek 

6.1 Algemeen 

Op basis van § 5.3. is voor een viertal bedrijven nader onderzoek uitgevoerd. Middels het door de DCMR 

aangeleverde zonebeheermodel is een berekening uitgevoerd. Vervolgens is op basis van 

onderzoeksgegevens een representatieve bedrijfssituatie vastgesteld waarmee het rekenmodel is uitgebreid 

tot een rekenmodel waarmee ook op kleinere rekenafstanden betrouwbare resultaten te verwachten zijn. 
 

6.2 Detailonderzoek EP1 (reclassering) 

Europoint I is reeds opgenomen in het beschikbaar gestelde zonebeheermodel als een enkele puntbron. 

Cauberg-Huygen heeft op locatie de situatie geïnventariseerd en geluidmetingen uitgevoerd aan de 

maatgevende luchtbehandelingskast op het hoge dak. De installaties zijn van 6:00 tot 18:00 uur in vollast 

bedrijf en tot uiterlijk 22:00 uur in lagere standen. In de uitgevoerde berekeningen is echter uitgegaan van 

vollast bedrijf tussen 6:00 uur en 22:00 uur zodat er geen onderschatting plaats kan vinden. Uitsluitend EPII 

is gelegen binnen de invloedssfeer (50 meter) van EPI. 

 

6.2.1 Rekenresultaten 

In onderstaande figuur zijn de berekende geluidbelastingen (Letmaal) op 50 meter uit de inrichtingsgrens en ter 

plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving weergegeven. Er zijn verschillende 

rekenhoogtes toegepast verspreid over de hele hoogte van de gevels (zie inzet). 
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Geluidbelasting op 50 meter uit de inrichtingsgrens: 

- richting het westen (ri. Europoint torens): LAr,LT = ca. 38 dB(A); 

- richting het oosten (ri. bestaande woningen en onderwijs): LAr,LT = ca. 57 dB(A). 

 

Geluidbelasting op gevels: 

- Europoint toren II: maximaal LAr,LT = 47 dB(A) (gunstiger dan waarde op basis van zonebeheermodel 

vanwege afscherming); 

- bestaande woningen in het noordoosten: maximaal LAr,LT = 49 dB(A); 

- bestaande onderwijsfunctie in het oosten: maximaal LAr,LT = 42 dB(A). 

 

Er bevinden zich geen geluidbronnen op het inrichtingsterrein die relevante maximale geluidniveaus kunnen 

veroorzaken ter plaatse van het te herbestemmen kantoorpand EPII. Het maximale geluidniveau (LAmax) is 

om die reden niet nader beschouwd. 

 

6.2.2 Conclusie 

Hoewel de huidige luchtbehandelingsinstallatie niet voldoet het huidige voorschrift van 50 dB(A) op 50 meter 

richting het oosten, heeft de inrichting nu en in de toekomst geen relevante geluidbijdrage ter plaatse van de 

twee Europointtorens.  

 

Geconcludeerd wordt dat dezonering van de beoogde percelen en de transformatie van de Europoint torens 

geen belemmering oplevert voor Europoint I (reclassering) en dat er geen aanvullende maatregelen en/of 

maatwerkvoorschriften benodigd zijn.  
 

6.3 Detailonderzoek KFC (Kentucky Fried Chicken) 

De vestiging van KFC, gelegen tussen EPI (reclassering) en EPII, is niet opgenomen in het 

zonebeheermodel van DCMR. Uitsluitend EPII is gelegen binnen de invloedssfeer (50 meter) van KFC.  

Door Cauberg Huygen B.V. is de situatie ter plaatse geïnventariseerd en zijn geluidmetingen uitgevoerd aan 

de maatgevende installaties.  
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6.3.1 Representatieve bedrijfssituatie 

Ter plaatse van de beschouwde vestiging van KFC is een drive-through gerealiseerd, waar de klanten vanuit 

de auto hun bestellingen kunnen doen en ontvangen. Tevens zijn er parkeerplaatsen langs de drive-through 

gerealiseerd. Met name het aantal bezoekers dat gebruikmaakt van deze drive-through, geeft vanwege het 

groot aantal voertuigbewegingen, een relevante geluidimmissie ter plaatse van de gevels van de te 

beschouwen kantoortorens EPII.  

Het aantal bezoekers met personenauto dat gehanteerd is ten behoeve van de geluidberekeningen is 

gevormd op basis van door KFC aangegeven transacties en drive-through transacties waarbij rekening is 

gehouden met wisselende druktes over het etmaal. Bovendien betreft het een maximaal representatieve 

weekenddag. Aangenomen is maximaal 1000 voertuigen per weekend etmaal. 

Naast de geluidemissie vanwege de voertuigbewegingen staan er nog enkele, beperkte, koel- en ventilatie-

units op het dak van de KFC opgesteld. De installaties zijn uitsluitend tijdens openingstijden tussen uiterlijk 

9:00 en 2:00 uur in bedrijf. 
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6.3.2 Rekenresultaten 

In onderstaande afbeelding zijn de berekende geluidbelastingen (Letmaal) op 50 meter uit de inrichtingsgrens 

en ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving weergegeven. Er zijn verschillende 

rekenhoogtes toegepast verspreid over de hele hoogte van de gevels (zie inzet). 

 

 

Geluidbelasting op 50 meter uit de inrichtingsgrens: 

- Richting het westen (ri. Europoint torens): maximaal LAr,LT = 54 dB(A) etmaalwaarde. 

 

Geluidbelasting op gevels (toetsing niet relevant voor huidige situatie): 

- Europoint toren II: maximaal LAr,LT = 65 dB(A) etmaalwaarde. 

 

Het dichtslaan van een autoportier op de parkeerplaats veroorzaakt een maximaal geluidniveau LAmax van 

maximaal 70 dB(A). In de nachtperiode geeft dit een overschrijding van 10 dB ter plaatse van de oostgevel 

van Europoint II. 
 
Ten aanzien van de berekende Letmaal niveaus zijn de volgende maatgevende geluidbronnen aan te merken: 

1. Afblaas dakkap van de keuken afzuiginstallatie (deelbijdrage t.p.v. EP2: maximaal 64 dB(A) Letmaal). 

2. Voertuigbewegingen parkeren en drive-through (deelbijdrage t.p.v. EP2: maximaal 60 dB(A) Letmaal). 
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6.3.3 Toetsing huidige situatie & maatregelvoorstel 

Op dit moment voldoet KFC bij de huidige uitgangspunten niet aan het huidige voorschrift van 50 dB(A) op 

50 meter (4 dB overschrijding). Zou KFC zich conformeren aan 50 dB(A) op 50 meter dan wordt de 

geluidbelasting op Europoint II maximaal 61 dB(A). Om KFC echter niet te belemmeren ligt het voor de hand 

om maatregelen te treffen aan de afblaas van de dakkap en de resterende overschrijdingen door middel van 

een maatwerkvoorschrift toe te staan.  

 

Advies: de afblaasdakkap aanvullend dempen 

(stillere ventilator, toerenregeling of geluiddemper) 

met minimaal 20 dB geluidreductie. 

 

De geluidbelasting op 50 meter van de 

inrichtingsgrens wordt dan minder dan 50 dB(A) 

etmaalwaarde. De geluidbelasting op de 

Europointtoren zal in dat geval 58-59 dB(A) 

etmaalwaarde bedragen (LAr,LT) en geeft 8 dB 

overschrijding ten opzichte van de standaard 

voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Zie afbeelding 

hiernaast.  

 

Het dichtslaan van een autoportier op de 

parkeerplaatsen blijft een LAmax van maximaal  

70 dB(A) veroorzaken en geeft in de nachtperiode 

een overschrijding van 10 dB. Hetgeen overeenkomt 

met het dichtslaan van een autoportier ter plaatse van 

de openbare weg. 

 
 

Maatwerkvoorschriften 

Indien de maatregel aan de afblaasdakkap wordt getroffen geldt dat er voor de woningen waarvoor een 

geluidbelasting van maximaal 55 dB(A) ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT 

wordt berekend een maatwerkvoorschrift opgesteld kan worden.  

Hiertoe dient KFC verzoek tot maatwerk in. Dit verzoek wordt onderbouwd middels het daarbij behorende 

opgestelde akoestisch onderzoek waarin de bedrijfsvoering uitvoerig beschreven is. Daarnaast zijn diverse 

controlemetingen uitgevoerd en is het rekenmodel verder verfijnd. In verband met de gevraagde 

voorschriften worden maatregelen getroffen om te voldoen aan de best beschikbare techniek systematiek 

(BBT). Op basis van het bedoelde detailonderzoek maatwerkvoorschriften KFC (januari 2019 van Cauberg-

Huygen) kan bevoegd gezag de afweging maken ten aanzien van de noodzaak van het vaststellen van het 

maatwerk. 

 

Voor de woninggevels met een hogere geluidbelasting (uitsluitend oostgevel en 10 meter zuidgevel EPII tot 

25 meter hoogte – zie groene aanduiding in figuur) dient een extra afschermende maatregel toegepast 

worden. Een voorbeeld hiervan is een gebouwgebonden scherm (zie hoofdstuk 8 van dit 

onderzoeksrapport). Op de beschreven wijze wordt KFC niet belemmerd in haar bedrijfsvoering. In de 

navolgende afbeelding is het bedoelde geveloppervlak grafisch weergegeven: 
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6.3.4 Geluidwering gevels Europoint II – binnenniveau < 35dB(A) 

Uitgaande van 5 dB ontheffing wordt binnen de maatgevende woningen, met een gevelgeluidwering van  

30 dB, een LAr,LT van ca. 25 dB(A) etmaalwaarde en een LAmax van ca. 40 dB(A) verwacht en dat is 

acceptabel. De grenswaarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen betreffen namelijk:  

LAr,LT ≤ 35 dB(A) etmaalwaarde en LAmax ≤ 45 dB(A) in de nacht. De optredende niveaus zijn dus 

respectievelijk 10 en 5 dB lager dan de grenswaarden die gelden indien maatwerkvoorschriften vastgesteld 

wordt en zijn dus zeer acceptabel. 

Hiermee worden de bewoners beschermd tegen ontoelaatbare verstoring. Daarnaast treden deze 

geluidbelastingen lang niet bij alle nieuwe woningen op. 

Toepassing dubbele gevel als gevolg 

van bedrijfsvoering KFC 
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6.4 Detailonderzoek EPIV (Science Tower) Zadkine + laboratorium 

Inzake de transformatie van Europoint II en III tot woontorens zijn reeds diverse akoestische onderzoeken 

verricht naar de te verwachten geluidsituatie ter plaatse van de toekomstige woninggevels. Een van deze 

deelonderzoeken behelst het rekenkundig bepalen van de geluidbelasting die optreedt als gevolg van de 

bedrijfsvoering van Europoint IV (Science Tower).  

 

6.4.1 Eerste indicatieve metingen en berekeningen 

EP IV is in het zonebeheermodel verwerkt met de toepassing van een drietal puntbronnen. Uitsluitend  

EP III is gelegen binnen de invloedssfeer (50 meter) van EP IV. Door Cauberg Huygen is de situatie ter 

plaatse geïnventariseerd en zijn geluidmetingen uitgevoerd aan de maatgevende installaties op de daken en 

verschillende gevelroosters. Er is sprake van een worstcase benadering. 

In onderstaande afbeelding zijn de berekende geluidbelastingen voor het langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveau (LAr,LT) op 50 meter uit de inrichtingsgrens en ter plaatse van geluidgevoelige 

bestemmingen in de omgeving weergegeven. Er zijn verschillende rekenhoogtes toegepast verspreid over 

de hele hoogte van de gevels (zie inzet). 

Geluidbelasting op 50 meter uit de inrichtingsgrens: 

- Richting het oosten (ri. Europoint torens): maximaal LAr,LT = 63 dB(A) etmaalwaarde. 

Geluidbelasting op gevels: 

- Europoint toren III: maximaal LAr,LT = 66 dB(A) etmaalwaarde. 
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Relevante maximale geluidniveaus treden niet op. De volgende maatgevende geluidbronnen zijn aan te 

merken: 

1. Defecte airconditioningsunit op het lage dak (deelbijdrage op gevel EP3: maximaal 61 dB(A) 

etmaalwaarde). 

2. Een viertal gevelroosters (afmetingen 6,2 x 2,8 m) ten behoeve van de luchttoevoer voor de koeltorens. 

Deze zijn in de oostgevel op de bovenste verdieping geplaatst (deelbijdrage op gevel EP3: maximaal  

63 dB(A) etmaalwaarde). 

3. Het beloopbare dakrooster (afmetingen 3,6 x 10 m) dat eveneens ten behoeve van de koeltorens 

geplaatst is (deelbijdrage op gevel EP3: maximaal 60 dB(A) etmaalwaarde). 

4. Gevelrooster (afmetingen 1,1 x 1,5 m) in de noordgevel van de dakopbouw ten behoeve van de 

afzuigventilator van de schacht (deelbijdrage op gevel EP3: maximaal 56 dB(A) etmaalwaarde). 

 

Op dit moment voldoet EPIV bij de huidige uitgangspunten niet aan het van kracht zijnde voorschrift van 

50 dB(A) op 50 meter (13 dB overschrijding). Zou EP IV zich conformeren aan 50 dB(A) op 50 meter dan 

bedraagt de geluidbelasting op de Europointtoren maximaal 53 dB(A). Om EPIV echter niet te belemmeren, 

is aanvullend onderzoek en het treffen van maatregelen aan de maatgevende installaties en roosters 

noodzakelijk. 

 

6.4.2 Geluidmetingen en vervolgonderzoek EPIV (koeltorens) 

Representatieve bedrijfssituatie 

De diverse installaties zijn tussen uiterlijk 9:00 en 22:30 uur in bedrijf. Voor laden en lossen aan de westzijde 

van EP IV is voorlopig uitgegaan van negen vrachtwagens (uitsluitend in de dagperiode). EP IV is als zijnde 

één inrichting beschouwd. 

 

Meetperiode 

De metingen zijn uitgevoerd in de avond van 5 november 2018. Metingen zijn gelijktijdig uitgevoerd ter 

plaatse van de technische installaties van EPIV en EPIII. De diverse metingen zijn in een tijdbestek van 

enkele uren verricht zodat voldoende inzicht is verkregen in de fluctuerende achtergrondniveaus en de 

verschillen in geluidniveau op de verschillende locaties. 

 

Locatie 

Ter plaatse van EPIII is gemeten op het dak en voor de gevels van de bovenste verdiepingen 

(noordoosthoek). Tijdens de metingen is het achtergrondgeluid gemeten en vervolgens het geluidniveau dat 

optreedt op het moment de beide torens op 100% van het vermogen ingeschakeld waren. In verband met 

gevelreflecties dienen de gemeten geluidniveaus voor gevels met drie decibel gecorrigeerd te worden zodat 

de drie dB lagere immissieniveaus bepaald kunnen worden. 

Daarnaast is gelijktijdig het geluidniveau bij EPIV vastgesteld bij de gevelroosters en tenslotte ook op het 

dak. Door de verschillende geluidmetingen is het mogelijk om het eerder opgestelde geluidmodel te 

kalibreren en te verfijnen.  
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Meetapparatuur en instellingen 

Ten behoeve van de meetopstellingen is gebruikgemaakt van een Bruël & Kjaer klasse 1 geluidmeter  

type 2250. Geluidniveaus zijn continu gelogd (per seconde zijn de geluidniveaus opgeslagen).  

De betreffende geluidniveaus, waaronder het equivalente en het maximale geluidniveau, zijn volledig en per 

seconde inzichtelijk. Daarnaast zijn geluidfragmenten opgenomen ten behoeve van verdere analyse.  

Ten behoeve van de overdrachtsberekeningen is gebruikgemaakt van het eerder opgestelde rekenmodel 

(GeoMilieu v4.30). 

 

Weersomstandigheden 

Tijdens de meetperiode is er sprake geweest van langdurig hoge windsnelheden die (beperkte) invloed 

hebben gehad op de meetresultaten. Op dergelijke hoogtes (daken en hogere verdiepingen europointtorens) 

zal er nagenoeg altijd een redelijk hoge windsnelheid aan de orde zijn waardoor het uitvoeren van 

geluidmetingen bij windstilte nagenoeg nooit mogelijk is. Bovendien was de signaal/ruis verhouding goed te 

noemen. 

 

6.4.3 Meetresultaten 

De meetresultaten van de metingen van maandag 5 november zijn samengevat in onderstaande tabel: 

 
ter plaatse van 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A 

dak -- 42,6 48,3 53,9 56,8 52,0 49,1 37,9 27,4 60,3 

gevel 20e -- -- 53,3 57,7 60,3 57,3 52,6 44,3 29,6 64,2 

gevel kroon 24,3 35,4 52,9 57,5 60,6 56,5 52,2 43,3 30,8 64,1 

in slk 4,8 17,9 33,3 31,9 39,9 36,3 20,8 13,9 3,2 42,6 

           

dak EP4 35,3 60,7 64,9 66,9 72,9 71,8 67,4 61,2 48,9 77,1 

dak EP4 36,3 59,2 64,4 67,0 72,3 72,5 68,8 63,1 50,1 77,2 

dak EP4 38,4 57,1 65,1 67,9 72,7 71,1 67,4 62,3 52,5 76,9 

 

Na aftrek van de gevelreflectie en correctie voor achtergrondgeluid kan gesteld worden dat de 

geluidimmissie ter plaatse van de gevels maximaal 60-61 dB(A) bedraagt in het geval dat de koeltorens 

beide op 100% in bedrijf staan.   

 

6.4.4 Maatregelenpakket 

Algemeen 

Op basis van de vastgestelde geluidemissie 

is het rekenmodel aangepast en gefit op de 

meetresultaten ter plaatse van de gevels 

van de toekomstige woningen. Vervolgens 

is de bedrijfsduurcorrectie ingevoerd in het 

rekenmodel. De bedrijfsduurcorrectie wordt 

berekend op basis van de bedrijfsduur in 

uren per etmaalperiode (dag- avond- 

nachtperiode). Er is geen registratie van de 

toerentallen, daadwerkelijke gebouw-

gebonden koelbehoefte of draaiuren van de 

beide installaties. 
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Wel is bekend dat de installaties momenteel beschikken over een grote overcapaciteit en dat de tweede 

toren niet in gebruik is vanwege een mankement in het koelcircuit.  

De eigenaar en beheerder van Europoint IV hebben aangegeven dat de koeltoren die wel in gebruik is in de 

huidige situatie maximaal 10 uur in de dagperiode en 2,5 uur in de avondperiode in bedrijf is. Dit komt 

rekenkundig neer op een reductie van 0,8 en 2 dB in resp. de dag- en avondperiode. In de nacht staan alle 

installaties uit en wordt er geen geluid geproduceerd. Navolgend wordt om die reden uitsluitend de dag- en 

avondperiode beoordeeld.  

Daarnaast heeft de eigenaar/beheerder aangegeven dat de eerder geconstateerde kapotte airco niet langer 

in gebruik is en niet langer een relevant onderdeel uit maakt van de inrichting. Tenslotte zal er een 

coulissendemper (ongeveer 1m
2
) ter plaatse van de dakopbouw van EPIV gerealiseerd moeten worden  

(AL-R 600V) zodat het afblaasrooster van de sanitaire ruimten aan de noordgevel evenmin een relevante 

bijdrage ter plaatse van de EPIII gevels oplevert. Dit geldt ook voor de het afblaasrooster aan de oostgevel 

van de dakopbouw (AL-R 300V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aanvullende geluidreducerende 

maatregelen 

Er is vervolgens contact gezocht naar de 

leverancier van de installaties om tot 

realistische geluidreducerende 

maatregelen te kunnen komen waarmee 

de koelcapaciteit, luchttoevoer en –afvoer 

niet in het geding komen. 

In overleg met het betreffende bedrijf is tot 

het volgende maatregelpakket gekomen: 

- Toepassing van een low-noise fan in 

de werkende koeltoren (5 dB 

reductie): 

o Hiertoe dient de toren omgebouwd 

te worden waarbij de ventilator 

vervangen wordt door een 

exemplaar met een lagere 

geluidemissie. 

- Toepassing toerenregeling en –

begrenzing van de koeltoren 

gedurende de dag- en avondperiode:  

o Gedurende de dagperiode dient 

de betreffende koeltoren beperkt te worden tot 85% van het maximaal aantal toeren. 
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o Gedurende de avondperiode dient de betreffende koeltoren beperkt te worden tot 60% van het 

maximaal aantal toeren. 

o Genoemde maximum toerentallen zijn ruimschoots voldoende voor de huidige bedrijfssituatie van 

EPIV. 

 

Rekenresultaten 

Aan de hand van bovengenoemde maatregelen is het mogelijk om de totale geluidimmissie op de hoogst 

geluidbelaste gevel van Europoint III te reduceren tot maximaal 50 dB(A) in de dagperiode en 45 dB(A) in de 

avondperiode. Hiermee wordt voldaan aan de standaardeisen uit het Activiteitenbesluit.  
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6.4.5 Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde metingen is wederom vastgesteld dat er zonder aanvullende maatregelen ter 

plaatse van de koeltorens van EPIV geen aanvaardbaar woon-/leefklimaat heerst ter plaatse van de 

toekomstige woningen van EPIII. De genoemde installaties produceren dusdanig veel geluid bij een 

bedrijfstelling van 100% van het vermogen dat bij gelijktijdig gebruik van de beide torens een geluidimmissie 

berekend en gemeten wordt van 61 dB(A).  

 

Op basis van de in paragraaf 6.4.4 genoemde geluidreducerende maatregelen en de toepassing van een 

beperkte bedrijfsduur (niet 24 uur per dag maar zoals in de huidige situatie reeds het geval is), kan gesteld 

worden dat de geluidimmissie ter plaatse van EPIII maximaal gereduceerd kan worden tot 50 dB(A) 

etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. De toegepaste maatregelen zijn na overleg 

met toren IV tot stand gekomen waarbij geldt dat de ontwikkelaar van toren III de kosten draagt. 

 

Middels de geluidreducerende maatregelen wordt een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat 

bewerkstelligd waarbij bedrijvigheid vanuit Europoint IV goed naast de geluidgevoelige bestemmingen in 

Europoint III kan bestaan. Er zijn daardoor geen maatwerkvoorschriften noodzakelijk en gesteld kan worden 

dat EPIV niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering als gevolg van de realisatie van de woningen in EPIII. 

 

Als binnenniveau in de maatgevende nieuwe woningen wordt daarbij met een gevelgeluidwering van 30 dB 

een gunstige LAr,LT van ca. 20 dB(A) etmaalwaarde verwacht. Ter vergelijking: nieuwbouweis = 35 dB.  

Hiermee worden de bewoners beschermd tegen ontoelaatbare verstoring. Daarnaast treden deze 

geluidbelastingen lang niet bij alle woningen op.  
 

6.5 Detailonderzoek Baronie-De Heer  

De verschillende installaties van Baronie-De Heer zijn vrij uitgebreid in het aangereikte zonebeheermodel 

opgenomen. Laad- en losactiviteiten alsmede twee verplaatsbare afvalperscontainers ontbraken echter in 

het zonebeheer. Cauberg Huygen heeft op locatie de situatie geïnventariseerd en geluidmetingen uitgevoerd 

aan verschillende laad- en losactiviteiten. De voornaamste uitgangspunten zijn vastgelegd tijdens een 

overleg met de Baronie - De Heer en vastgesteld op basis van video-opnames die gedurende een langere 

periode gemaakt zijn (5,5 maanden).  

 

6.5.1 Representatieve bedrijfssituatie 

Op basis van de aangeleverde en gemeten gegevens is het bestaande zonebeheer rekenmodel aangepast. 

De maatgevende bronnen worden gevormd door het aan- en afrijden en manoeuvreren van verkeer en het 

lossen van de vloeibare chocolade (bulkgoed). Bij deze laatste activiteit is sprake van een langdurig hoog 

geluidniveau (pomp gedurende 1 tot 4 uur per vrachtwagen). Na het overpompen wordt de vrachtwagen 

onder hoge druk leeg/schoongespoten gedurende 10 minuten per vrachtwagen. Gereed product wordt als 

stukgoederen per vrachtwagen afgevoerd. Hiervoor is een heftruck benodigd die op het buitenterrein rijdt en 

het verlading van de goederen verzorgt. Of er wordt geladen via één van de laaddocks. 

In de maximaal representatieve bedrijfssituatie doen er maximaal 5 bulkwagens en 11 vrachtwagen met 

stukgoederen het bedrijf aan in de dagperiode. Sporadisch rijdt een vrachtwagen na 19u weg of komt er een 

vrachtwagen aan om 06:00. Hier is rekenkundig rekening mee gehouden. Daarnaast geldt dat de maximaal 

geregistreerde aantallen bulk en stukgoederen nooit op dezelfde dag het bedrijf aandoen. De beschouwde 

situatie betreft dan ook een overschatting van de huidige situatie. 
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6.5.2 Rekenresultaten 

Opgemerkt wordt dat de doorgerekende bedrijfssituatie van Baronie - De Heer ten aanzien van het aantal 

voertuigbewegingen en laad- en lostijden is vastgesteld op basis van de beschikbaar gestelde 

beeldopnames van de laad- en loslocaties. De overige activiteiten/bronnen zijn veelal vastgesteld op basis 

van een opgave vanuit het bedrijf zelf. Hierin zijn enkele toekomstige uitbreidingswensen niet opgenomen bij 

de beschouwde bedrijfssituatie. Deze omvat namelijk veel activiteiten in de nachtperiode, hetgeen niet past 

binnen de van kracht zijnde geluidvoorschriften bovendien is dit in de huidige situatie niet aan de orde.  

Naast de genoemde laad- en losactiviteiten zijn er nog diverse installaties opgesteld op het dak van de  

verschillende bedrijfshallen. De bronvermogens van de betreffende installaties zijn niet opnieuw vastgesteld 

middels geluidmetingen maar zijn direct overgenomen van het rekenmodel van de DCMR. 

In onderstaande afbeelding zijn de berekende geluidbelastingen (Letmaal) op 50 meter uit de inrichtingsgrens 

en ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving weergegeven. Er zijn verschillende 

rekenhoogtes toegepast verspreid over de hele hoogte van de gevels (zie inzet). Op basis van eerder 

genoemde uitgangspunten worden de volgende resultaten berekend: 

 

Geluidbelasting op 50 meter uit de inrichtingsgrens: 

- richting het noorden (ri. Europoint torens): maximaal LAr,LT = 56 dB(A) etmaalwaarde. 

Geluidbelasting op gevels: 

- Europoint toren II: maximaal LAr,LT = 59 dB(A) etmaalwaarde. 

 
Het achteruitrijden van een vrachtwagen met achteruitrijdsignalering veroorzaakt een LAmax van maximaal 
79 dB(A) op de gevel.  
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6.5.3 Toetsing huidige situatie & maatregelvoorstel ter plaatse van Baronie – De Heer 

Op dit moment voldoet Baronie – De Heer bij de huidige uitgangspunten niet aan het huidige voorschrift van 

50 dB(A) op 50 meter (6 dB overschrijding). Zou Baronie zich conformeren aan 50 dB(A) op 50 meter dan 

wordt de geluidbelasting op de Europointtoren maximaal 53 dB(A). De in dat geval optredende beperkte 

overschrijding van 3 dB kan door middel van een maatwerkvoorschrift worden toegestaan. Het 

achteruitrijden van een bulkvrachtwagen blijft echter een maximaal geluidniveau (LAmax) van maximaal         

79 dB(A) veroorzaken. 

Een bedrijfsmaatregel kan zijn om de achteruitrijsignalering uit te laten schakelen. Het bronvermogen zakt 

dan van 111 naar 102 dB(A) waarmee de LAmax op de gevel zakt van 79 dB(A) tot 70 dB(A) en geeft dan in 

de nachtperiode een overschrijding van 10 dB. Dit blijft de maatgevende bron ten aanzien van het maximale 

geluidniveau en geeft een waarde die gelijk is aan het dichtslaan van een portier ter plaatse van de 

openbare weg.  

Om Baronie niet te veel te belemmeren, zou door middel van een maatwerkvoorschrift bijvoorbeeld een  

LAr,LT van 55 dB(A) Letm op de gevels van de Europointtorens toegestaan kunnen worden in combinatie met 

maatregelen ter plaatse van Baronie – De Heer zelf (3 dB reductie).  

 

6.5.4 Geluidwering gevels Europoint II – binnenniveau <35dB(A) 

Zelfs als uitgegaan wordt van de nu berekende 9 dB overschrijding, wordt binnen de maatgevende woningen 

met een gevelgeluidwering van 30 dB een LAr,LT van ca. 29 dB(A) etmaalwaarde en een LAmax van  

ca. 49 dB(A) verwacht, hetgeen acceptabel is. De grenswaarden binnen in- en aanpandige gevoelige 

gebouwen betreffen namelijk: LAr,LT ≤ 35 dB(A) etmaalwaarde en LAmax ≤ 50 dB(A) in de avondperiode).  

De optredende langtijdgemiddelde geluidniveaus zijn dus respectievelijk 5 dB lager dan de grenswaarden 

die gelden indien maatwerkvoorschriften vastgesteld wordt en zijn dus zeer acceptabel. Ten aanzien van het 

maximale geluidniveau geldt dat indien er een vrachtwagen in de nachtperiode (maximaal 5 per maand) 

achteruitrijdt met signalering gedurende enkele seconden een overschrijding van 4 dB berekend kan 

worden. Op een rekenhoogte van 19 meter is dat geluidniveau afgenomen met 4 dB en wordt voldaan aan 

de waarde van 45dB(A) in de nachtperiode. 
 

6.5.5 Maatregelen op eigen terrein Europointtorens 

Paragrafen 6.5.2 t/m 6.5.4 gaan uit van medewerking van Baronie - De Heer en het vaststellen van 

maatwerkvoorschriften. Indien dit niet wenselijk en/of niet mogelijk blijkt, is het mogelijk de eerder 

beschreven geluidproblematiek omtrent het bedrijf op eigen terrein van de Europointtorens op te lossen.  

De mogelijkheid die zich daar bij uitstek voor leent is het toepassen van een geluidscherm. Het doel van dit 

scherm bestaat uit het terugdringen van de geluidimmissie die optreedt ten gevolge van de 

bedrijfsactiviteiten van Baronie - De Heer zodat ter plaatse van achterliggende gevels van nieuwe 

geluidgevoelige bestemmingen een immissieniveau berekend wordt dat onder de voorkeursgrenswaarde 

ligt, toelichting: 

o Hieronder valt een gebouwgebonden scherm (toepassing dubbele gevel). 

o Er worden aanvullende eisen gesteld aan de ruimte achter het scherm en de minimaal vereiste 

geluidreductie. 
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50-meter contour en berekende invloed 

Om inzichtelijk te maken om welk deel van de beide onderzochte Europointtorens het gaat, is inzichtelijk 

gemaakt welke gevels binnen de invloedssfeer van Baronie – De Heer gelegen zijn en dus mogelijk een 

geluidbelasting hoger dan 50-dB(A) ontvangen in het geval dat Baronie – De Heer zich zou conformeren aan 

de geldende grenswaarden.  

Het gearceerde vlak geeft aan waar 

maximaal planologisch gezien de 

geluidbelasting ten gevolge van Baronie - 

De Heer hoger zou kunnen zijn dan 50 

dB(A) etmaalwaarde. Op deze locaties kan 

de gebouwgebonden afscherming uitkomst 

bieden. Op deze wijze is geen 

maatwerkvoorschrift noodzakelijk; immers 

de geluidimmissie ter plaatse van de 

achterliggende gevels en de niet 

gearceerde gevels ligt onder de 

voorkeursgrenswaarde van 50dB(A) 

etmaalwaarde ten aanzien van het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. In de 

driedimensionale weergave ziet de 

impressie van de 50 meter contour er als volgt uit: 

 

50-meter grens Baronie-De Heer 
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Indien naar de werkelijke situering gekeken 

wordt (met name bronlocaties ter plaatse van 

het inrichtingsterrein), blijkt dat in de eerder 

beschreven situatie uitsluitend invloed 

uitgeoefend wordt op de zuidgevels van beide 

torens en de westgevel van EPII en de 

oostgevel van EPIII. In bijgevoegde 

afbeeldingen zijn de gevels met een berekende 

overschrijding in rood weergegeven. 
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Voorgesteld wordt om een combinatie van invloedafstand (50-meter contour) en realistische invloed 

(overeenkomstig de rode vlekken) te hanteren voor de Europointgevels. Immers de bedrijfsvoering van 

Baronie - De Heer dient onbelemmerd doorgang te kunnen vinden waarbij geldt dat er vanwege de 

bedrijfsvoering en situering van de inrichting ten opzichte van de torens geen relevante geluidinvloed 

verwacht wordt ter plaatse van de oostgevel van EPII (zijde KFC) en de westgevel van EPIII (zijde EPIV). 

 

Om de gevels inzichtelijk te maken waar, gecombineerd gezien, de invloed van Baronie – De Heer 

plaatsvindt, zijn de onderstaande afbeeldingen gegenereerd. Hierbij geldt dat de gevels die in het bruin 

gearceerde gedeelte van de beide torens gelegen zijn, de dubbele geveloplossing (gebouwgebonden 

afscherming) gerealiseerd dient te worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit zuidwesten gezien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vanuit zuidoosten gezien. 
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7 Tussensituatie – Geluidbelasting ten gevolge van resterende gezoneerde industrieterrein 

Havens Noordwest en Oost-Frankenland 

7.1 Totale rekenmodel Havens Noordwest en Oost-Frankenland 

Aan de hand van alle detailrekenmodellen die ten behoeve van de inrichtingen die aan bod gekomen zijn is 

het gebiedsmodel van de toekomstige tussensituatie aangevuld. Dit totaal rekenmodel dat in beheer is van 

het Havenbedrijf geeft een beeld weer van het akoestisch woon- en leefklimaat in het aan transformatie 

onderhevige gebied. Hierbij is de geluidruimte van de inrichtingen op grotere afstand van de Europointtorens 

verdisconteerd tot oppervlakte bronnen en is het hogere detailniveau van de omringende inrichtingen 

behouden door invulling daarvan middels de detailmodellen. 

 

7.2 Rekenresultaten 

Uit de totale rekenexercitie met betrekking het gehele 

gezoneerde industrieterrein in de vorm die zich gedurende de 

Tussensituatie voordoet, is gebleken dat er een deel van de 

zuidgevel van de Europoint III toren en een deel van de 

oostgevel van Europoint II een geluidbelasting ondervindt ten 

gevolge van het industrieterrein Havens Noordwest en Oost-

Frankenland dat juist boven de gewenste waarde van 60 dB(A) 

ligt. Met name de invloed van Baronie – De Heer en KFC is 

daarbij dominant aanwezig. 

 

Op basis van aangereikte contourplots van de berekende 

geluidbelastingen is gebleken dat de maximale geluidbelasting 

61 dB(A) bedraagt. Dit betekent 1 dB overschrijding van het 

maximaal tijdelijk toegestane geluidniveau van 60 dB(A) 

gedurende de Tussensituatie (maximaal 10 jaar). 
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7.3 Geluidreducerende maatregel – dubbele gevel 

Om de berekende geluidbelastingen ter plaatse van de gevels van de woningen te kunnen reduceren tot een 

geluidbelasting van maximaal 60 dB(A), is een (beperkte) maatregel noodzakelijk. Ook in voorliggende 

situatie kan een afscherming door middel van een gebouwgebonden scherm uitkomst bieden. De vereiste 

reductie in het geval van het gezoneerde industrieterrein Havens Noordwest en Oost-Frankenland is in 

principe slechts 1 dB. In bovenstaande afbeeldingen zijn de locaties waarbij minimaal 1 dB reductie 

noodzakelijk is ten gevolge van de geluidbelasting van Havens Noordwest en Oost-Frankenland in rood 

weergegeven. 
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8 Europoint geveloplossingen  

8.1 Maximale flexibiliteit gevelgeluidwering 

De gevel van Europointtorens II en III zijn een beeldbepalend onderdeel van het betreffende gebied. Om die 

reden is er voor gekozen om de buitengevel overal rondom gelijk te houden en standaard te voorzien van 

zwaardere beglazing zodat de basis geluidwering van een goede kwaliteit is. Vervolgens kan de basisgevel 

voor bepaalde situaties zoals beschreven is in hoofdstukken 6 en 7 verbeterd worden door de toevoeging 

van een tweede gevel aan de binnenzijde. Door deze toevoeging is het mogelijk om, zonder verandering van 

het uiterlijk van de gebouwen, de geluidwerende kwaliteit enorm te verbeteren op het moment dat het 

buitenklimaat daar om vraagt. De bedoelde binnengevel maakt dan onderdeel uit van een geluidtechnisch 

verbeterde gevel. De huidige buitengevel heeft als doel de geluidbelastingen te reduceren tot een gewenst 

niveau ter plaatse van de achterliggende tweede gevel. Deze vereiste geluidreductie tot aan de vergunde 

waarde is veelal minder dan 5 dB. 

 

8.2 Verbeterde geluidwering middels dubbele geveloplossing 

Indien er geen of onvoldoende invloed uitgeoefend kan worden op de bedrijfsvoering en/of de geluidemissie 

van een bedrijf dat een relevante geluidimmissie veroorzaakt ter plaatse van de torens kan er, 

overeenkomstig §6.5.5, voor gekozen worden om een maatregel toe te passen op het eigen terrein. Om 

voldoende geluidreductie te bewerkstelligen zijn er een aantal uitgangspunten die in acht genomen worden 

in geval van een dubbele gevel: 

- Binnenniveau in de geluidgevoelige ruimten maximaal 35 dB (A) ten gevolge van industrielawaai. 

- Geluidbelasting op de (binnen-)gevel maximaal 55 dB(A) dit kan onder voorwaarden
2
 verruimd worden 

naar 60 dB(A). 

- Middels toepassing van bv. 8-spouw-44.2 beglazing als minimale kwaliteit wordt een karakteristieke 

gevel geluidwering gewaarborgd 30 dB(A). Dit volstaat voor gevel met een geluidbelasting van maximaal 

65 dB(A) Letmaal ten gevolge van industrielawaai. 

- Ten behoeve van hoge (cumulatieve) geluidbelastingen gelden de volgende uitgangspunten ten aanzien 

van een tweede gevel/geluidscherm en/of toepassing bufferruimte waardoor een getrapte geluidreductie 

ontstaat: 

o Overeenkomstig geluidbeleid: 

 Toetsing geluidbelasting in continu geopende toestand spuivoorziening. 

o Geluidbelasting op (binnen-)gevel via hogere grenswaarde procedure: 

 Op basis van de artikelen 45 Wgh en 110a Wgh kan de gemeente (B&W) voor de woningen die 

binnen de zonegrens liggen, hogere grenswaarden verlenen voor deze woningen.  

De geluidsbelasting op de gevel van deze woningen (door het industrieterrein) mag daardoor 

meer bedragen dan 50 dB(A). Het maximum voor reeds aanwezige of in aanbouw zijnde 

woningen is 60 dB(A) en voor geprojecteerde woningen bedraagt de maximale waarde 55 dB(A). 

Ook kan middels de Crisis en Herstelwet een (tijdelijke) hogere waarde toegestaan worden van 

60 dB(A). 
 

                                                      
2
 In situ: bijvoorbeeld op grond van Crisis en Herstelwet 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/volledig/#HoofdstukV_Afdeling1_1_Artikel45
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/volledig/#HoofdstukVIIIa_Afdeling1_Artikel110a
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In onderstaande afbeelding wordt het principe van de dubbele gevel weergegeven: 

 

Schematische weergave worstcase geluidbelastingen: 

Geluidbelasting t.g.v. geluid van buiten > gewenste grenswaarde 

Geluid binnen ≤ 35 dB(A) 

≤ gewenste grenswaarde ≤ gewenste grenswaarde 

Legenda: 

Paars =  Absorptie aanbrengen in de tussenruimte diverse materialen zijn denkbaar waaronder 

houtwolcement (wanden en plafond) 

Groen =   (Thermische) gevel 

Deze gevel is de gevel waarvoor voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde een 

hogere waarde procedure doorlopen is dan niet meer noodzakelijk of er wordt voldaan 

aan de maximaal te ontheffen waarde indien een hogere waarde wenselijk is. 

Rood =  Geluidscherm bestaande uit de schuiframen voorzien van het type beglazing dat reeds 

voorzien is (minimaal 8-spouw-44.2).  

Pijlen =  Spuiventilatie: 

De pijlen geven de spuiventilatie weer. Dit vindt plaats door middel van het openen van 

de beide gevels; in werkelijkheid het geluidscherm en de thermische gevel – rood en 

groen) (blauwe pijlen). In de praktijk is het elektronisch geregeld dat de buitenste gevel 

automatisch opent tot aan de spuistand wanneer de binnenste gevel geopend wordt. 
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8.2.1 Belangrijke afwegingen 

De wetgeving die betrekking heeft op bovenstaande principe-oplossing heeft als doel om bewoners te 

beschermen tegen geluid van buiten, ook tijdens het verversen van de binnenlucht (standaard ventilatie).  

Dit laatste vindt in onderhavige situatie plaats middels een gebalanceerd ventilatiesysteem (toe- en 

afvoerrooster(s) per verblijfsruimte met centrale luchtbehandelingskast). Dit heeft dan ook geen bijdrage aan 

de totale geluidniveaus die ontstaan in de verblijfsruimten ten gevolge van het geluid van buiten. 

 

Een ander aspect betreft de spuiventilatie, in dat geval gaat het om een volledige verversing van de 

luchthoeveelheid in de verblijfsruimte in een kort tijdbestek ten behoeve van het afvoeren van sterk 

verontreinigde lucht. Dit gebeurt doorgaans door het openen van een raam, ook op geluidbelaste locaties. 

Omdat het een bewuste actie vereist van bewoners en het een zeer tijdelijke situatie betreft speelt geluid 

geen rol, het binnenniveau wordt door het openen van de gevel vanzelfsprekend overschreden. 

 

In de voorliggende situatie is dit vergelijkbaar: door de binnengevel te openen, opent de buitengevel 

automatisch op de vereiste spuistand en kunnen de achterliggende verblijfsruimten in korte tijd voorzien 

worden van de verse lucht. Dat dit gepaard gaat met een hoger geluidniveau is inherent aan de omgeving en 

wordt bekend verondersteld.  
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8.2.2 Maatregelvarianten uitgewerkt in twee geluidbelastingsklassen 

 

Geluidbelastingen categorie A “< 60 dB(A)” - huidige gevel: 

 Gevel voorzien van 8-spouw-44.2 beglazing. 

 Spuiventilatie via te openen schuifraam. 

 Onder andere toepasbaar ter plaatse van grootste deel van 

de gevels van EPII en EPIII. 
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Geluidbelastingen categorie B “oplossing eigen terrein”  

Reductie geluidbelasting d.m.v. dubbele gevel zodat geen hogere grenswaarde en/of overschrijding van de 

maximaal te ontheffen waarde aan de orde is ter plaatse 

van binnengevel: 

 Gevel bestaande uit: 

o Basis A:  8-spouw-44.2 beglazing. 

o Achterzetglas (enkel of dubbel). 

 Huidige gevel fungeert als geluidscherm zodat in de 

tussenruimte het gewenste akoestisch klimaat ontstaat 

t.b.v. voorkeursgrenswaarde (bv. 50 dB(A)) of 

maximaal toegestane waarde van 60 dB(A) of  

55 dB(A) i.g.v. KFC.  

 Spuiventilatie vindt plaats door middel van een aan te 

brengen mechanische spuiventilatie voorziening.  

 Deze constructie voorkomt de noodzaak van een 

‘dove’ gevel (wgh). De buitenste gebouwschil kan 

afhankelijk van de geluidbelasting (beperkt) geopend 

worden. 

 Onder andere toepasbaar ter plaatse van gevels waar 

maatwerkvoorschrift niet mogelijk/wenselijk is, of waar 

een overschrijding van de maximaal te ontheffen 

waarde ten gevolge van industrielawaai berekend 

wordt. 

 Akoestische kwaliteit afhankelijk van uitvoering 

achterzetglas, opties B1 of B2.  

Optioneel achterzetbeglazing bestaande uit 

dubbele (B1)  of dubbel gelaagde beglazing (B2). 

Tussenruimte 
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8.2.3 Conclusie bouwkundige geveloplossing 

Door toepassing van de genoemde opties ten aanzien van de gevels, is het mogelijk om de geluidsituatie in 

eigen hand te houden en blijft de aanpak flexibel. Bovendien kan er per gevelstramien en per verdieping een 

andere geluidwering bewerkstelligd worden. Daarnaast zijn nog andere voordelen te benoemen van deze 

wijze van aanpak: 

- De geluidniveaus in de woningen zijn zeer laag (veelal ver onder nieuwbouweis). 

- Welstand: uiterlijk gebouw blijft gehandhaafd ongeacht welke maatregelvariant toegepast wordt. 

- Maatregelen kunnen in een later stadium toegepast worden of juist verwijderd zonder afbreuk te doen 

aan het uiterlijk van de gebouwen. 

 

8.3 Overzicht dubbel uit te voeren gevels 

Er zijn in voorliggend onderzoek meerdere redenen genoemd waarom de voorkeur bestaat voor het plaatsen 

van een dubbele gevel.  

Zo zijn er ook verschillende gevels en verdiepingen die van deze maatregel voorzien moeten worden 

vanwege andere uitgangspunten: 

 

Om de bedrijfsvoering van afzonderlijke bedrijven niet te beperken: 

 Kentucky Fried Chicken (KFC): 

 De oostgevel van EPII tot een hoogte van 25 meter ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen 

 Zuidgevel vanaf zuidoosthoek drie stramienen tot een hoogte van 25 meter. 

 Baronie – De Heer: 

 EPII: zuidgevel tot en met verdieping 7. 

 Westgevel vanaf zuidgevel bezien:  

 eerste gevelopening tot en met verdieping 7; 

 tweede gevelopening tot en met verdieping 4. 

EPIII: zuidgevel:  

 zuidwesthoek verdieping 7 tot en met verdieping 9 ter plaatse van de zuidoosthoek. 

 Oostgevel vanaf zuidgevel bezien:  

 eerste gevelopening tot en met verdieping 9; 

 tweede gevelopening tot en met verdieping 8; 

 derde gevelopening tot en met verdieping 6; 

 vierde gevelopening tot en met verdieping 5; 

 vijfde gevelopening tot en met verdieping 3; 

 zesde gevelopening tot en met verdieping 1. 

 

Om de geluidimmissie van het totale gezoneerde Merwe-Vierhaven industrieterrein te reduceren tot 

maximaal 60 dB(A) etmaalwaarde: 

 EPII: oostgevel tot en met verdieping 2. 

 EPIII: zuidgevel:  

 van 15 tot en met 65 meter hoogte over hele breedte; 

 eerste gevelopening vanuit zuidwesthoek aanvullend tot gehele gebouwhoogte. 
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Definitieve toepassing dubbele gevelconstructie 

(minimaal vereist) 
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9 Van Tussensituatie naar Eindsituatie 

9.1 Verricht onderzoek 

Uit het in hoofdstuk 6 beschreven detailonderzoek is gebleken dat de bedrijfsvoering die door omringende 

bedrijven als zijnde maximaal representatief opgegeven is, in enkele gevallen leidt tot een (te) hoge 

geluidimmissie ter plaatse van de gevels van de te transformeren Europointtorens. Er is onderzocht wat de 

bedrijven volgens de huidige wet- en regelgeving (waaronder vergunningen) mogen ten aanzien van 

geluidproducerende activiteiten.  

 

Voor enkele bedrijven zijn in hoofdstuk 6 verschillende maatregelen voorgesteld waarmee vervolgens 

dusdanige geluidreducties bewerkstelligd worden dat er middels het eventueel stellen van 

maatwerkvoorschriften een vergunbare situatie ontstaat. Voor het stellen van maatwerkvoorschriften geldt 

dat medewerking van betreffende bedrijven een vereiste is. Voor alle situaties geldt dat er tevens een 

oplossing aangedragen is waarmee zonder het stellen van maatwerk en dus zonder medewerking van 

bedrijven een vergunbare situatie ontstaat, namelijk het realiseren van een dubbele gevelconstructie.  

Dit heeft echter niet de voorkeur aangezien de wens bestaat om het gehele industriegebied op termijn te 

verkleuren.  

 

9.2 Eindsituatie 

Het doel dat voor ogen is bestaat uit de zogenaamde Eindsituatie waarin verdere herzonering heeft 

plaatsgevonden van het Havens Noordwest en Oost-Frankenland industrieterrein. De Eindsituatie bestaat 

naast een resterend gezoneerd industrieterrein, uit diverse woongebieden en gemengd gebied. Concreet 

betekent dit dat het gebied waar de onderzochte bedrijven (H6 - detailniveau) zijn gelegen, eveneens geen 

onderdeel meer uitmaakt van het gezoneerde industrieterrein.  

 

De weg naar de Eindsituatie overeenkomstig de Crisis- en herstelwet duurt maximaal 10 jaar en behelst alle 

aspecten van de gebiedstransformatie om tot een geluidimmissieniveau te komen dat voldoet aan de 

maximaal te ontheffen waarde ten aanzien elke bronsoort, te weten:  

 Gezoneerde industrieterreinen   (maximaal 55 dB(A) per gezoneerd terrein). 

 Gezoneerde wegen   (maximaal 63 dB(A) per weg). 

 

Dit wordt geborgd in het projectbestemmingsplan plus. De periode van vaststelling van de 

bestemmingsplanwijziging tot maximaal 10 jaar daarna dient dan ook benut te worden om de bestaande 

totale geluidemissie van het resterende gezoneerde industrieterrein te reduceren.  
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10 Slotwoord en conclusie 

Voorliggende rapportage die opgesteld is ten behoeve van de Merwe-Vierhaven gebiedstransformatie biedt 

inzicht in de routing ten aanzien van het milieuaspect geluid van huidige situatie naar de gewenste 

eindsituatie waarin wonen en zgn. maakbedrijven naast elkaar bestaan. Er is in die eindsituatie sprake van 

een gemengd woon- en werkgebied. 

 

Een eerste concrete aanzet tot deze op handen zijnde gebiedstransformatie wordt gevormd door de 

herbestemming van de twee middelste van de vier kenmerkende Europointtorens. De beeldbepalende 

gebouwen (Europoint II en III) zullen in het geheel herbestemd worden van kantoren tot woningen. 

 

10.1 Maatwerkvoorschriften en/of maatregelen 

Op basis van geluidmetingen, huidige vergunde geluidwaarden en informatie van bedrijven is door  

Cauberg Huygen de invloed van afzonderlijke bedrijven (die rondom de betreffende twee panden gesitueerd 

zijn) onderzocht op relevantie. Op basis van huidige geluidruimte resteert er slechts een beperkt aantal 

bedrijven waarvoor aanvullende maatregelen benodigd zijn in de vorm van bouwkundige voorzieningen ter 

plaatse van de inrichting, bouwkundige voorzieningen ter plaatse van Europoint II en III, het stellen van 

maatwerkvoorschriften of een combinatie van voornoemde drie maatregelen. 

 

10.2 Binnenniveau en geluidwering 

Een zeer belangrijk aspect bij het gehele traject en de te doorlopen stappen naar de eindsituatie is het 

geluidniveau dat resteert als gevolg van de bedrijven en andere geluidbronnen in de omgeving van het te 

transformeren gebied. Gesteld wordt dat de geluidwering van de gevels van de in het huidige kantoorpand te 

realiseren woningen dusdanig hoog is, dat de berekende binnenniveaus te allen tijde kunnen voldoen aan de 

geldende eis van 35 dB(A).  

 

10.3 Conclusie 

Aan de hand van de gekozen aanpak wordt de gewenste ontwikkeling die bestaat uit een herziening van het 

bestemmingsplan alsmede de transformatie van Europoint II en III tot woningen, vergunbaar geacht zonder 

afbreuk te doen aan het toekomstige akoestisch woon- en leefklimaat. Na het aanbrengen van bouwkundige 

maatregelen en/of het vaststellen van maatwerkvoorschriften bij een aantal bedrijven, kunnen deze 

inrichtingen ongehinderd hun bedrijfsvoering voortzetten die overeenkomstig is met hun huidige vergunning 

of de standaardwaarden uit het Activiteitenbesluit. 

 

Cauberg Huygen B.V. 

 

 

 

 

 

ing. T.H.A.M. Taris 

Adviseur 
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1. Inleiding 

Voor de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, dat realisatie van geluidgevoelige 

bestemmingen mogelijk maakt, moeten de Wet geluidhinder (Wgh) en de Luchtvaartwet in acht 

worden genomen. Geluidgevoelige bestemmingen zijn onder andere woningen, ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, kinderdagverblijven en onderwijsgebouwen. 

 

In het voormalige gemeentekantoor aan het Marconiplein is men voornemens woningen te 

realiseren. In het kader met de mogelijke herbestemming van kantoren heeft het 

Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam onderzoek verricht met betrekking tot de 

zoneplichtige wegen nabij het gebouw.  

 

Vanwege nieuwe ontwikkelingen in het Merwe-Vierhaven gebied heeft in 2017 de afdeling 

verkeer en vervoer opnieuw de verkeersintensiteiten op de relevante wegen in beeld gebracht. 

De ontwikkelingen zorgen alleen op de Marconistraat voor een relevante toename van 

800 mvt/etmaal. Deze toename is in onderhavig onderzoek meegenomen. 

 

Figuur 1: Ligging Marconitorens 

 
   Ontwikkellocatie 
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Onderzoeksdoel 

Doel van het voorliggend onderzoek is om te bepalen of er binnen de Wgh belemmeringen zijn 

voor het realiseren van woningen in de Marconitorens vanwege wegverkeerslawaai. Aangegeven 

wordt welke eventuele maatregelen getroffen dienen te worden, dan wel welke beperkingen door 

wet- en regelgeving kunnen optreden. 

Industrielawaai maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. Dit zal separaat worden onderzocht. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft aan welke wetgeving en beleid relevant is voor dit plan. Hoofdstuk 3 beschrijft 

de uitgangspunten. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten en de toetsing van de resultaten beschreven. 

De conclusie is opgenomen in hoofdstuk 5. Het wettelijk kader is beschreven in bijlage 1. 
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2. Wetgeving en beleid  

De vigerende Wgh en het Rotterdamse beleid zijn beschreven in bijlage 1. Het akoestisch 

onderzoek is uitgevoerd binnen de kaders van genoemde wetgeving en beleid. In bijlage 1 is 

tevens een omschrijving gegeven van voorkomende akoestische begrippen. 

2.1 Wet geluidhinder 
Voor de geluidbron wegverkeer (inclusief tramverkeer) is de Wgh van toepassing. Tramverkeer 

valt binnen de Wgh onder wegverkeer. Uitzondering hierop zijn 30 km/uur wegen. Deze zijn 

vrijgesteld van toetsing aan de Wgh.  

Geluidzone 

- Wegverkeerslawaai (inclusief tramverkeer) 

 Alle wegen of stedelijke spoorwegen (trams) met een maximumsnelheid die groter is dan 30 

km/uur hebben een geluidzone. De zonebreedte langs een weg of (tram)spoorweg is 

afhankelijk van de ligging van de weg of (tram)spoorweg in stedelijk of buitenstedelijk gebied 

en het aantal rijstroken of (tram)sporen van die weg of spoorweg. De voor dit onderzoek 

relevante wegen zijn stedelijke wegen bestaande uit 2 of meer rijstroken. De relevante 

stedelijke zoneplichtige wegen voor de onderzochte locaties zijn met hun zonebreedte in tabel 

4.1 weergegeven. 

Geluidgevoelige bestemmingen 

Als een bestemming als geluidgevoelig is aangemerkt gelden de regels uit de Wgh. In de Wgh 

worden onder andere woningen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven en scholen 

als geluidgevoelige bestemmingen aangemerkt. Dit plan maakt realisatie van woningen mogelijk. 

Voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting 

In tabel 3.1 zijn de relevante voorkeurswaarde en maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de 

Marconitorens als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven. Bij overschrijding van de 

voorkeurswaarde is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk en/of kan ontheffing in de vorm 

van een hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het college van Burgemeester en 

Wethouders. De geluidbelasting op de gevel van de ontwikkellocatie mag de in de Wgh 

genoemde maximale grenswaarde niet overschrijden. 

 

Tabel 3.1: Voorkeurswaarden en maximale grenswaarden wegverkeerslawaai 

Bestemming Voorkeurswaarde 

[dB] 

Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

(met ontheffing) 

[dB] 

Wonen 48 63 

 

Tramlawaai 
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Trams die min of meer deel uitmaken van het wegverkeer worden op dezelfde manier berekend 

en beoordeeld. De trams en tramsporen worden gezien als onderdeel van de weg en opgeteld bij 

het autoverkeer. Het tramspoor wordt niet apart beoordeeld. 

Cumulatie 

Er is sprake van cumulatie bij meerdere zoneplichtige geluidbronsoorten ten gevolge waarvan de 

voorkeurswaarde wordt overschreden. In het kader van dit onderzoek is alleen wegverkeer 

beschouwd. Cumulatie met andere bronnen in zal plaatsvinden in het kader van het onderzoek 

naar industrielawaai.  

 

Binnenwaarde bij transformatie van woningen naar kantoren 

Vanuit het bouwbesluit worden er voor transformatie van kantoren naar woningen geen eisen aan 

gevelwering of binnenwaarde gesteld. De koppeling naar de wet geluidhinder geldt namelijk voor 

nieuwbouw en eisen bij aanleg en wijziging van een bron (weg). In het kader van een goede 

ruimtelijke onderbouwing kan er voor gekozen worden aan de binnenwaarde in ieder geval eisen 

te stellen om voor toekomstige bewoners een aanvaardbaar binnenniveau te creeren, 

bijvoorbeeld gelijkwaardig aan het vereiste binnenniveau van 33 dB voor nieuwbouwwoningen. In 

dat geval zal bij de transformatie aanvullend onderzoek nodig zijn naar de huidige gevelwering 

van de Marconitorens en kunnen eventueel aanvullende gevelmaatregelen worden genomen. In 

bijlage 2 is een juridisch advies opgenomen met betrekking tot geluidwering bij 

kantoortransformaties naar woningen.  

 

2.2 Actieplan Geluid Rotterdam 
Uit de Geluidkaarten 2012 blijkt dat 374.000 Rotterdammers op een plek wonen met te veel 

geluid. Hiervan zijn ruim 105.000 Rotterdammers (ernstig) gehinderd door geluid. Door de 

geluidkaarten is de hinder door wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en het industrielawaai van 

gezoneerde industrieterreinen in kaart gebracht. Het stedelijk wegverkeer geeft de meeste hinder 

(92.230 gehinderden). Om deze problematiek aan te pakken en om te voldoen aan de wettelijke 

verplichting heeft Rotterdam het Actieplan geluid 2013-2018 opgesteld. Dit actieplan richt zich 

dan ook voornamelijk op het wegverkeer.  

Bij de aanpak van geluid is uitgegaan van een geluidbelasting van 55 dB, de zogenaamde 

plandrempel, voor het gehele Rotterdamse grondgebied. De plandrempel is afgeleid van een 

advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Vanaf 55 dB treden negatieve 

gezondheidsgevolgen op. In grote delen van de stad wordt de plandrempel van 55 dB 

overschreden. De plandrempel heeft betrekking op alle geluidbronnen afzonderlijk, dus zonder 

cumulatie van verschillende geluidbronsoorten. Wat de plandrempel voor wegverkeer betreft, is 

dat de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen zonder aftrek conform artikel 110g van de 

Wgh. De plandrempel is een signaalwaarde en wordt alleen gebuikt voor het kiezen en afwegen 

van maatregelen in het kader van het actieplan. 
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3. Uitgangspunten 

3.1 Algemene uitgangspunten 
De volgende gegevens zijn als uitgangspunt gehanteerd bij het onderzoek: 

 De posities van harde/zachte bodemgebieden, de ligging van de wegen, het wegdektype van 

de stedelijke wegen, de locaties en hoogte informatie van de bestaande bebouwing zijn 

verkregen door middel van het GisWeb 2.1 van gemeente Rotterdam. 

 De verwachte verkeersintensiteiten van de wegen en trambanen voor het jaar 2027 zijn op 3 

februari 2016 door SO/afdeling Verkeer en Vervoer verstrekt, zie bijlage 3. In bijlage 3 is 

tevens de email opgenomen waarin de afdeling verkeer en vervoer aangeeft dat nieuwe 

ontwikkelingen alleen resulteren in een toename van 800 mvt/etm op de Marconistraat. 

 Voor de woningen in de Marconitorens is uitgegaan van de huidige bouwvolumes exclusief de 

hallen op de begane grond. . 

3.2 Verkeersgegevens 
Voor het wegverkeerslawaai zijn de in tabel 4.1 genoemde stedelijke wegen van belang. In 

bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. In deze 

bijlage zijn voor het prognosejaar 2027 de gemiddelde verkeersintensiteiten per etmaal 

opgenomen die worden verwacht. Deze gegevens moeten worden gehanteerd bij een 

geluidonderzoek naar wegverkeerslawaai. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de etmaalintensiteit, 

de snelheid, het wegdektype en de zonebreedte per wegvak van de relevante wegen die zijn 

onderzocht.  

 

Tabel 4.1: Verkeersgegevens relevante wegvakken. 

Nr.1) Straatnaam tussen en Etm.int. 

2027 

Snelheid 

[km/uur] 

Wegdek 

type 

Geluid 

zone 

[m] 

1 Schiedamseweg Marconiplein 
Benjamin 

Franklinstraat 
18.100 50 DAB2) 350 

2 Schiedamseweg 
Benjamin 

Franklinstraat 
Van Deventerstraat 14.300 50 DAB 200 

3 Tjalklaan Marconiplein Franselaan 21.025 50 DAB 350

5 Vierhavenstraat Marconiplein Galvanistraat 13.475 50 DAB 350

5 Vierhavenstraat Galvanistraat Westzeedijk 12.500 50 DAB 350

6 Marconiplein Schiedamseweg Vierhavnstraat 14.150 50 DAB 350

7 Marconplein Mathenesserweg Tjalklaan 15.850 50 DAB 350 

8 Schiedamseweg Marconiplein Schipperstraat 6.650 50 DAB 200 

11 Marconistraat Marconiplein 
Benjamin 

Franklinstraat 
1.6753 50 DAB 200 

12 Marconistraat 
Benjamin 

Franklinstraat 
Van Deventerstraat 2.825 50 DAB 200 

13 Galvanistraat Vierhavenstraat Benjamin 2.475 50 DAB 200 
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Nr.1) Straatnaam tussen en Etm.int. 

2027 

Snelheid 

[km/uur] 

Wegdek 

type 

Geluid 

zone 

[m] 

Franklinstraat 

14 
Van 

Deventerstraat 
Schiedamseweg Marconistraat 6.625 50 DAB 350 

15 
Van 

Deventerstraat 
Marconistraat 

Nieuw-

Mathenesserstraat 
5.150 50 DAB 200 

16 Keileweg Vierhavenstraat Galileistraat 2.675 50 DAB 200 

17 Keilestraat Vierhavenstraat Einde 500 50 DAB 200 

18 
Benjamin 

Franklinstraat 
Schiedamseweg Galvanistraat 7.625 50 DAB 350 

19 
Benjamin 

Franklinstraat 
Galvanistraat Lekstraat 3.600 50 DAB 200 

1) Nummers komen overeen met de wegvaknummers in bijlage 3 

2) DAB = Dicht asfaltbeton 

3) Vanwege een aanpassing van het plan is volgens opgave van de verkeerskundige per mail op 3-10-2017 de 

etmaalintensiteit op dit wegvak 800 mvt/etmaal hoger uitvallen ten opzichte van de eerdere prognose. 

 

Tramlijnen 

Ter hoogte van het plangebied rijden de tramlijnen 4, 8, 21, 23 en 24. Allen van naar of door het 

knooppunt Marconiplein. In onderstaande figuur zijn de rijrichtingen van de verschillende lijnen 

weergegeven op en rond het Marconiplein.  

Figuur. Tramlijnen rond het Marconiplein (bron lijnenkaat RET 2016) 
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De onderzochte tramlijnen rijden met een maximum snelheid van 50 km/u. In de richting van, en 

optrekkend vanaf haltes en bochten is een vertraging en versnelling naar 20 km/u gehanteerd. 

Daarnaast is rekening gehouden met verschillen van de ligging van bovenbouw in gras of 

asfaltbeton. 

In onderstaande tabel 4.2 zijn voor de onderzochte wegdelen de gehanteerde tramintensiteiten 

opgenomen.  

Tabel 4.2: Tramgegevens per wegvak intensiteit betreft het totaal, in beide richtingen. 

Straatnaam tussen en Lijn Int. 

Dag 

Int. 

Avond 

Int. 

Nacht 

Schiedamseweg Marconiplein Van Deventerstraat 21/24 16 8 3 

Schiedamseweg Marconiplein Spanjaardstraat 4/8 24 12 4 

Marconiplein ZZ Mathenesserweg Tjalklaan 4/8/23 20 10 3 

Marconiplein OZ Mathenesserweg Mathenesserdijk 4/8/23 20 10 3 

Marconiplein WZ 

(perrons) 
Noordzijde Zuidzijde 

4/8/21/23

/24 
48 18 6 

 

Artikel 110g Wgh 

De toe te passen aftrek voor alle onderzochte wegen (inclusief tramverkeer) bedraagt 5 dB, 

aangezien de maximum snelheid op deze wegen 50 km/uur is. 

3.3 Akoestisch rekenmodel 

3.3.1 Software 

Voor de wegen en trambanen is een rekenmodel gemaakt met behulp van het programma 

WinHavik (versie 8.653) van DirActivity software. Het programma maakt bij de berekeningen 

gebruik van het Royal Haskoning rekenhart voor wegverkeerslawaai (versie 16). Het modelleren 

en rekenen is volgens SRMII conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Een overzicht 

van het rekenmodel is opgenomen in bijlage 4a. 

3.3.2 Rekenpunten 

Op de gevels van de Marconitorens zijn rekenpunten op 1,5 meter boven de vloerhoogte gekozen 

en verdeeld over verschillende verdiepingen. Ter plaatse van de rekenpunten is de equivalente 

geluidbelasting berekend. Een overzicht van de gehanteerde rekenpunten is weergegeven in 

bijlage 4b. 
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4. Resultaten en toetsing 

4.1 Wegverkeerslawaai 
In bijlage 5 is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten weergegeven van de zoneplichtige 

wegen bij de onderzochte locaties.  

Marconitorens 

In tabel 5.1 is de maximaal berekende geluidbelasting voor de Martconitorens weergegeven als 

gevolg van de zoneplichtige wegen. De gepresenteerde resultaten zijn inclusief aftrek van 5 dB 

conform artikel 110g van de Wgh. 

Tabel 4.1 Maximale geluidbelasting op Marconitorens (incl. aftrek art. 110g Wgh). 

Locatie weg rekenpunt Hoogte 

rekenpunt 

[m] 

LDEN 

 

[dB] 

Overschrijding 

Voorkeur 

(48 dB) 

Maximaal 

(63dB) 

EPII 

Schiedamseweg 
EPII.1/EPII.2/

EPII.10 
13,5 t/m 58,5 50 Ja Nee 

Tjalklaan EPII.8 28,5 t/m 37,5 50 Ja Nee 

Marconiplein EPII.2 7,5 t/m 46,5 57 Ja Nee 

Vierhavenstraat EPII.2 4,5 t/m 19,5 59 Ja Nee 

Galvanistraat EPII.6 4,5 t/m 19,5 51 Ja Nee 

Overige wegen allen - <48 Nee Nee 

EPIII 

Schiedamseweg 
EPIII.1/ 

EPIII.2 
19,5 t/m 91,5 49 Ja Nee 

Marconiplein EPIII.1 19,5 t/m 37,5 52 Ja Nee 

Vierhavenstraat EPIII.1 13,5 t/m 46,5 51 Ja Nee 

Galvanistraat EPIII.6 4,5 t/m 19,5 53 Ja Nee 

Overige wegen allen - <48 Nee Nee 

<= 48 dB 49 – 53 dB 54 – 58 dB 59 - 63 dB > 63 dB

 

Uit de tabel blijkt dat de voorkeurswaarde (48 dB) vanwege de Schiedamseweg, Tjalklaan, 

Marconiplein, Vierhavenstraat en Galvanistraat (inclusief tramverkeer) op de gevels van de 

Marconitorens wordt overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen 

(63 dB) wordt daarbij niet overschreden.  

Uit herberekening van de Marconistraat met de geactualiseerde verkeersgevens bleek dat 

vanwege deze de voorkeurswaarde op de Marconitorens niet wordt overschreden. 

4.2 Ontheffingsbeleid Rotterdam 
De gecumuleerde geluidbelasting inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh is vanwege de 

zoneplichtige wegen bij de Marconitorens berekend en weergegeven in de laatste kolom van 

bijlage 5. Uit deze rekenresultaten blijkt dat ontwikkellocatie EPII aan de zuid en westzijde deels 
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geluidluw is. Bij EPIII is alleen op de noordelijke gevel deels een hogere cumulatieve 

geluidbelasting dan 53 dB berekend.  
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5. Conclusie 

Het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam heeft akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

geluidbelasting op de gevels van de Marconitorens in het kader van een mogelijke transformatie 

van kantoren naar woningbouw. 

Het onderzoek is uitgevoerd naar de (wettelijke) geluidbron wegverkeerslawaai (inclusief 

tramverkeer). Bepaald is wat de geluidbelasting vanwege deze bronnen op de gevel van de 

Marconitorens is en of deze voldoet aan de eisen uit de Wgh. Daarnaast is onderzocht of het plan 

voldoet aan het ontheffingsbeleid van de gemeente Rotterdam. 

Marconitorens 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarde (48 dB) vanwege de Schiedamseweg, Tjalklaan, 

Marconiplein, Vierhavenstraat en Galvanistraat (inclusief tramverkeer) op de gevels van de 

Marconitorens wordt overschreden. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor woningen 

(63 dB) wordt daarbij niet overschreden.  

Als mogelijke bronmaatregel kan door het toepassen van stil asfalt de geluidbelasting vanwege 

wegverkeer op de torens omlaag kunnen worden gebracht. Het effect hiervan zal echter beperkt 

zijn. Dit komt deels door het aandeel van tramverkeer op de geluidbelasting. Daarnaast kan 

vanwege optrekkend en afremmend verkeer geen stil asfalt worden toegepast op en nabij 

kruisingen. De toepassingsmogelijkheden van stil asfalt zijn daarom rond het Marconiplein 

beperkt. 

In het kader van de bestemmingswijziging zal bij het plan een hogere waarde moeten worden 

aangevraagd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast wordt geadviseerd om 

in het kader van een goede ruimtelijk onderbouwing van het plan aan te tonen dat met de huidige 

gevelwering of aanvullende gevelmaatregelen een aanvaardbare binnenwaarde kan worden 

gecreëerd.  

 

Ontheffingsbeleid Rotterdam 

Bij de uitwerking van de transformatie van kantoren naar woningen in de Marconitorens dient 

men rekening te houden dat woningen over minimaal 1 geluidluwe gevel moeten beschikken. 

Gezien de berekende geluidbelastingen is er (voldoende) ruimte om een geluidluwe 

gevel/buitenruimte te kunnen realiseren. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Rotterdam wordt het Merwe-Vierhavensgebied getransformeerd tot het MakersPark Rotterdam 

Innovation District (RID). Dit betekent dat de Merwe-Vierhavens (M4H) een haven blijft, maar ook ruimte 

biedt voor creatieve bedrijven, horeca en woningen. In dat kader krijgen Europoint II en III een 

woonbestemming. 

 

Deze notitie beschrijft de uitgangspunten en resultaten van het onderzoek naar de geluidbelasting op 

Europoint II en III vanwege  industrielawaai afkomstig van het gezoneerde industrieterrein Waal-

/Eemhaven. Indien de geluidbelasting hoger is dan 50 dB(A) moeten hogere waarden worden vastgesteld. 
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2. Rekenmodel 

2.1.1 Bronvermogen 

Voor de Waal/-Eemhaven is gebruik gemaakt van het model 2025 (conform het Convenant Geluidruimte 

Waal-/Eemhaven).  

2.1.2 Model 

Het rekenmodel is gemaakt in Geomilieu 4.01 waarbij gebruik wordt gemaakt van de TNO-TPD 

luchtdemping volgens modelregels i
2
. Het maaiveld van het industrieterrein ligt 3,60 meter hoger dan het 

maaiveld van de woonomgeving. Gerekend is met de standaard meteocorrectie. Het industrieterrein M4H 

is in het geluidmodel geüpdatet naar de laatste 3D mogelijkheden door middel van opendata. Verder zijn 

geen wijzingen doorgevoerd in het 2025 bronnenmodel.  

 

Er is gerekend op een waarneemhoogte vanaf 1.5 meter. 

 

 

figuur 1: het rekenmodel. 
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3. Resultaten 

In figuur 2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven voor een waarneemhoogte van 

1.5/4.5/7.5/10.5/13.5m. 

In figuur 3 voor een waarneemhoogte van 15/30/45/60/75/90m. 

 

 
Figuur 2. Geluidbelasting WE voor 1.5/4.5/7.5/10.5/13.5m. 

 

 
Figuur 3. Geluidbelasting WE voor 15/30/45/60/75/90m 
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4. Conclusie 

Op de zuid- en westgevels van Europoint II en III is de geluidbelasting vanwege het gezoneerde 

industrieterrein Waal/-Eemhaven maximaal 55 dB(A). Hiervoor moet een hogere waarde vastgesteld 

worden, dit past binnen de daarvoor geldende kaders uit de Wet Geluidhinder. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In Rotterdam wordt het Merwe havengebied getransformeerd tot het MakersPark Rotterdam Innovation 
District. Dit betekent dat de Merwe-Vierhavens (M4H) een haven blijft, maar ook ruimte biedt voor 
creatieve bedrijven, horeca en woningen. Het MakersPark bestaat uit het gebied rond de Keilehaven, 
Galileistraat en Benjamin Franklinstraat.  
 
Het feit dat de bestemming ‘wonen’ gedeeltelijk mogelijk wordt, betekent dat het bestaande gezoneerde 
industrieterrein M4H gedeeltelijk gedezoneerd moet worden, dat wil zeggen dat de begrenzing van het 
gezoneerde industrieterrein wordt aangepast. Concrete aanleiding is de herontwikkeling van de Europoint 
(EP) II en III tot permanente woningen met een mogelijkheid voor kantoren. De herontwikkeling van EP II 
en III zijn niet de enige plannen voor het gebied. In de toekomst zijn er nog meer locaties voor 
woningbouw bedacht (figuur 1).  
 
Naast de nieuwe woningen in de EP zijn er tevens een aantal bedrijfswoningen op het industrieterrein 
aanwezig. Met de aanpassing van de industrieterreingrens komen deze nieuwe en bestaande woningen in 
de geluidzone van het industrieterrein M4H te liggen. Dit betekent dat er een akoestisch onderzoek naar 
de belasting vanwege onder andere industrielawaai noodzakelijk is. Indien blijkt dat de geluidbelasting 
hoger is dan 50 dB(A) dient op grond van de Wet Geluidhinder een hogere-waarde-besluit genomen te 
worden.  
 

 
figuur 1: Gewenste woningbouwlocaties M4H gebied.  

1.2 Doel en vraagstelling 
In deze notitie worden de uitgangspunten en resultaten van het industrielawaai onderzoek voor de 
transformatie beschreven. Het transformatieproces van M4H omvat meerdere fases waarbij verschillende 
deelgebieden gedezoneerd moeten worden om woningbouw en functiemenging mogelijk te maken. Het 
onderzoek wordt daarmee opgesplitst in drie delen. In het eerste deel, de nul situatie, wordt de 
geluidsbelasting van het huidige model op de omgeving bepaald. In het tweede deel, de tussensituatie, 
wordt de geluidsbelasting in kaart gebracht waarbij alleen het gebied rond de Marconitorens is 
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gedezoneerd. In het derde deel wordt de geluidbelasting in de eindsituatie van het transformatieproces 
inzichtelijk gemaakt.  Deze drie stappen zijn nodig om in kaart te brengen wat de effecten van de 
veranderingen in het gebied zijn.  
 
Uitgangspunt hierbij is het respecteren van bestaande rechten die bedrijven kunnen ontlenen aan 
vergunningen en meldingen. Daarnaast is een overschrijding van de grenswaarden uit de Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening bij geluidsgevoelige objecten ongewenst en is bij de overschrijding 
van streefwaarden een motivatie vereist. Tevens dient er binnen de huidige MTG waardes van de 
geluidszone Merwe-Vierhavens/Schiedam gebleven te worden zodat er geen overlast ontstaat in de 
gebieden ongeacht of er maatregelen zijn getroffen ten gevolgen van de huidige zone.  
 
Ten gevolge van deze transformaties wordt in deze rapportage de uitgangspunten en de basismodellen 
beschreven welke gebruikt zijn voor de diverse effectstudies en ruimte verdeel plannen. 

1.3 Afbakening 
In dit document wordt gesproken over industrieterrein en bedrijventerrein. Dit houdt in dat de benaming 
industrieterrein een gezoneerd industrieterrein betreft waar de Wet Geluidhinder (WGH) van toepassing is 
en een bedrijventerrein een gedezoneerd industrieterrein betreft waar de WGH niet van toepassing is. 
Daarnaast is er gerekend volgens de modelregels bijbehorende bij het Informatiesysteem Industrielawaai 
(i2). De belangrijkste modelregels zijn dat er gerekend wordt met TNO-TPD lucht demping en dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van hoogtelijnen. Tevens wordt er in dit rapport alleen gekeken naar 
langtijdgemiddelde geluidniveaus (LAeq) en niet naar piekniveaus (LAmax) ten gevolgen van activiteiten 
waarbij het model is geënt op de Europoint torens. Daarnaast wordt indirecte hinder buiten beschouwing 
gelaten, Het model voor andere doeleinden gebruiken kan er voor zorgen dat er op lokale punten 
maatgevende veranderingen nodig zijn welke een (klein) effect hebben op de onderzochte torens. Hierbij 
kan gedacht worden aan lokale actualisatie van de aanwezige bedrijven welke voor de torens als een 
generieke bron zijn opgenomen.  
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2. Wettelijk kader 

Omdat er sprake is van een transitie zijn er meerdere wettelijke kaders aan de orde.  

2.1 Wet geluidhinder 
Indien op een bedrijventerrein zich bedrijven bevinden of mogen bevinden zoals bedoeld in onderdeel D 
van Bijlage I Besluit omgevingsrecht1 wordt in het kader van de Wet geluidhinder2 gesproken van een 
‘industrieterrein’. Industrieterreinen hebben een geluidszone. Een geluidszone is een gebied rond een 

industrieterrein waarbuiten de gecumuleerde geluidsbelasting van alle daarop gevestigde bedrijven niet 
hoger mag zijn dan 50 dB(A). Woningen (en andere geluidsgevoelige bestemmingen) die binnen de zone 
liggen, kunnen een geluidsbelasting hebben die hoger is dan 50 dB(A) waarvoor onder voorwaarden een 
Hogere Waarde vastgesteld kan worden . Het binnenniveau mag niet hoger zijn dan 35 dB(A). 
Voor woningen die op het industrieterrein zelf liggen, gelden de regels van de Wet geluidhinder niet. 
 
Met het zoneringsysteem beoogt de wetgever rechtszekerheid te bieden aan zowel de bedrijven als aan 
de woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Lawaaimakers kunnen aan de ene kant hun 
geluidsproducerende activiteiten niet onbeperkt uitbreiden ter bescherming van woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen binnen en buiten de zone. 
 
Aan de andere kant wordt, ter bescherming van hun akoestische ruimte, voorkomen dat woningen en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen opschuiven naar de bedrijven. Voor het verlenen van een 
vergunning aan een bedrijf, dat gelegen is op een industrieterrein, moet getoetst worden aan de 
geluidszone en de grenswaarden uit de Wet geluidhinder3. Voor het uitvoeren van deze toets is voor het 
industrieterreinen een zonebeheerysteem beschikbaar. 
 
Het opheffen van een zone is alleen mogelijk als het betrokken terrein niet langer een industrieterrein is in 
de zin van de Wet geluidhinder. De zone is opgeheven wanneer Wgh inrichtingen zijn uitgesloten in het 
bestemmingsplan en niet meer fysiek aanwezig zijn op het terrein4.  Bij het opheffen van de geluidszone 
verandert het regime van de Wet geluidhinder (toetsen aan de geluidszone en de eventuele hogere 
waarden) naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Een verantwoorde dezonering 
voldoet aan de randvoorwaarden uit de Wabo. Van belang daarbij is, dat woningen op een gezoneerd 
industrieterrein niet getoetst worden, terwijl dit op een bedrijventerrein wel het geval is. 
 
Samengevat gelden de volgende voorwaarden bij het opheffen van de geluidszone: 

1. Een wijziging of opheffing van een geluidszone is enkel mogelijk bij vaststelling, wijziging of 
herziening van een bestemmingsplan5. 

2. In het bestemmingsplan moet de vestigingsmogelijkheid voor Wgh-inrichtingen zijn uitgesloten. 
3. Op het terrein mogen geen Wgh-inrichtingen aanwezig zijn. 
4. Het bestaand recht van bedrijven mag als gevolg van het opheffen van de geluidszone niet 

(zonder meer) worden aangetast. 
5. In combinatie met voorwaarde 4 mogen woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen 

geen onaanvaardbare geluidbelasting ondervinden van bedrijven op het te dezoneren terrein. 
 
                                                   
1 Grote lawaaimakers, voorheen ook wel A-inrichtingen genoemd. Verder te noemen: Wgh-inrichting. 
2 Definitie industrieterrein artikel 1 Wgh: “terrein waaraan in hoofdzaak een bestemming is gegeven voor de vestiging van inrichtingen 
en waarvan de bestemming voor het gehele terrein of een gedeelte daarvan de mogelijkheid insluit van vestiging van inrichtingen, 
behorende tot een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder 
kunnen veroorzaken”; 
3 Deze verplichting is neergelegd in art. 2.14, onder c Wabo. 
4 Het is denkbaar dat een of meer bestaande Wgh-inrichtingen na een bestemmingswijziging nog een aantal jaren aanwezig blijven op 
het terrein. Zolang dit type bedrijven aanwezig zijn, blijven alle regels inzake industrieterreinen uit de Wgh onverkort van toepassing. 
5 Art. 40 en 41, lid 1 Wgh. 
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Voor wat voorwaarde 4 en 5 betreft, geldt na het opheffen van de zone het reguliere toetsingskader uit de 
Wabo. Het kan voorkomen, dat geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving van deze bedrijven een 
hogere geluidsbelasting ondervinden dan toegestaan. Het gaat hierbij om de volgende soorten geluid: 
• etmaalwaarde (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau); 
• maximaal geluidsniveau; 
• indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting). 
 
De gemeente, het bevoegd gezag kan daarnaast ‘zachte’ randvoorwaarden stellen. Hiermee benut zij 
haar beoordelingsvrijheid en realiseert zij haar ontwikkelingswensen.  
 
Aangezien de ruimtelijke visie voor een deel uitgaat van het mengen van wonen en werken, kan een 
gebiedsgericht geluidsbeleid voor de situatie na dezoneren zinvol zijn. Een dergelijk beleid kan zekerheid 
bieden voor zowel omwonenden als bedrijven. Bewoners weten vooraf dat de maximaal mogelijke 
geluidsbelasting bij hun woning binnen vastgestelde grenzen blijft en bedrijven kunnen reeds voor 
grondaankoop of bedrijfsovername zien welke geluidsruimte beschikbaar is. 

2.2 Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 
Na dezonering vervallen de normen uit de Wet geluidhinder voor de bedrijven gevestigd op het te 
dezoneren terrein. Voor deze bedrijven, dan gelegen op een regulier bedrijventerrein, zijn bij 
vergunningverlening de richtwaarden uit de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 
toepassing, zie tabel 1.  

tabel 1: richtwaarden voor woningen op industrie- cq. bedrijventerreinen 
woning gezoneerd terrein niet-gezoneerd terrein cq. 

bedrijventerrein Rustige woonwijk in stad 

burgerwoning niet mogelijk streven naar 55 dB(A) 
doch maximaal 65 dB(A) 

streven naar 50 dB(A) 
doch maximaal 55 dB(A) 

bedrijfswoning 
formeel geen grenswaarde te 
stellen. In ieder geval streven 
naar maximaal 65 dB(A) 

streven naar 55 dB(A) 
en maximaal 65 dB(A) niet van toepassing 

 
In paragraaf 3.2 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zijn de waarden van 70, 65 en 
60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode aangemerkt als de maximaal aanvaardbare 
grenswaarden voor het maximale geluidsniveau. In uitzonderlijke situaties kan de waarde in de dag- en 
nachtperiode met 5 dB worden verhoogd. Dit dient gemotiveerd te worden. Voor deze motivatie zijn in de 
Handreiking en jurisprudentie mogelijkheden benoemd. In een uitspraak is de Raad van State6 overigens 
van oordeel, dat op een bedrijventerrein gelegen bedrijfswoningen voor het maximale geluidsniveau een 
geringere mate van bescherming behoeven dan het beschermingsniveau uit paragraaf 3.2 van de 
Handreiking. 

2.3 Besluit algemene regels voor inrichting milieubeheer 
In het BARIM, of te wel activiteitenbesluit, zijn standaard geluidsvoorschriften opgenomen voor de 
inrichtingen die onder dit besluit vallen. Deze zijn in tabel 2 samengevat, hierbij is aangenomen dat het 
gevoelig object zich niet op een bedrijventerrein bevindt.  
  

                                                   
6 200507025/1 van 28 juni 2006 
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tabel 2: standaardvoorschriften activiteitenbesluit. 
 07.00 – 19.00 uur 19.00 – 23.00 uur 23.00 – 07.00 uur 
Laeq:    
Bedrijf op gezoneerd industrieterrein    
Gevoelig object>50m afstand 50 dB(A) op 50m. 45 dB(A) op 50m. 40 dB(A) op 50m. 

Gevoelig object<50m afstand 50 dB(A) tpv 
gevoelig object 

45 dB(A) tpv gevoelig 
object 

40 dB(A) tpv gevoelig 
object 

    

Bedrijf op bedrijventerrein 50 dB(A) tpv 
gevoelig object 

45 dB(A) tpv gevoelig 
object 

40 dB(A) tpv gevoelig 
object 

Lmax:    

In beide situaties 70 dB(A) tpv 
gevoelig object 

65 dB(A) tpv gevoelig 
object 

60 dB(A) tpv gevoelig 
object 

 
Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende voorwaarde: 

• de maximale geluidsniveaus zijn in de dagperiode niet van toepassing op laad- en losactiviteiten. 
 
Door het bevoegd gezag kan afgeweken worden van de standaard voorschriften door middel van een 
maatwerkvoorschrift7; hiervoor is geen bovengrens (grenswaarde) vastgelegd. Wel moet altijd voldaan 
worden aan de gestelde eisen van het binnenniveau. 
 
In artikel 2.17 lid 3 onder f is verder opgenomen dat de waarden (de waarden zoals hier aangegeven in 
tabel 2) niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Oftewel, 
beoordeling bij woningen gelegen op een gezoneerd industrieterrein vindt niet plaats. 
 
Indirecte hinder 
In het Activiteitenbesluit zijn geen voorschriften opgenomen met betrekking tot indirecte hinder. Wel kan 
het bevoegd gezag ook ten aanzien van indirecte hinder maatwerkvoorschriften opleggen. Dit is 
gebaseerd op de zorgplicht. Als toetsingskader kan de Circulaire van 29 februari 1996, “Geluidhinder 

veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting: beoordeling in het kader van de 
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer” dienen. Kort samengevat komt dit neer op een 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde met een ontheffingsmogelijkheid tot 65 dB(A)-
etmaalwaarde. Indien van de ontheffingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt, dient aangetoond te worden 
dat het binnenniveau voldoet aan 35 dB(A)-etmaalwaarde. 
  

                                                   
7 a. een beschikking waarbij het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt; dan wel b. een ontheffing waarbij het bevoegd gezag de 
daarbij aangewezen bepalingen niet van toepassing verklaart al dan niet onder het stellen van beperkingen of voorwaarden. 
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3. Varianten 

3.1 Basis uitgangspunten 

3.1.1 Gebiedsindeling 
Het M4H gebied is onderverdeeld in 10 gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen karakteristieke 
eigenschappen en toekomstplannen. De gebieden zoals aangegeven in onderstaande figuur zijn 
gehanteerd in dit document indien er gesproken wordt over specifieke gebied eigenschappen. 
 

 
figuur 2: Deelgebieden RID 
 
Gebied 1 wordt omgedoopt tot het MakersPark en in gebied 2 zijn de Marconitorens gevestigd.  
3.1.2 

3.1.2 Bedrijven 
Voor de zittende bedrijven is het uitgangspunt dat de rechten uit vergunningen of meldingen worden 
gerespecteerd. De gemeente heeft aangegeven dat de huidige bedrijven geen groeimogelijkheden krijgen 
met betrekking tot de huidige geluidsruimte. Dit betekent niet dat de bedrijven geen groei van 
bedrijfsactiviteiten kan hebben. Het betekent wel dat intensivering of uitbereiding binnen de aan het bedrijf 
toegewezen geluidruimte (middels vergunnings- of maatwerkvoorschriften) moet passen. 
 
Op het moment zijn de volgende bedrijven actief in het Rotterdamse gedeelte van het M4H gebied met 
een vergunning volgens het zonebeheer model i2 en welke geclassificeerd zijn als type C bedrijven of type 
B met maatwerkvoorschriften:  

• EON Centra (gebied 1) 
• Fyffes BV (gebied 1) 
• Trafo- en Schakelstation (gebied 1) 
• Gemeentewerken Rotterdam Laboratorium (gebied 2) 
• Baronie / De Heer BV (gebied 2) 
• Ghandi, Cultureel Centrum (gebied 2) 
• AVR Overslagstation Keilehaven (gebied 4) 
• Milieupark Delfshaven (gebied 5)  
• Van Uden Stevedoring (gebied 8) 
• Zaal Diva (gebied 9) 
• Seabrex, Radiostraat 27 (gebied 10) 
• HIWA Rotterdam Port Cold Stores (gebied 10) 
• Continental Juice Terminal B.V. (gebied 10) 

 



 

9 

 
figuur 3: Locatie vergunde bedrijven in Schiedam en Rotterdam volgens A-model i2 
 
De locaties van de bedrijven met een vergunning/maatwerkvoorschrift zijn weergegeven in bovenstaande 
figuur. Voor de kavels waar een bedrijf is gevestigd zonder vergunning/maatwerkvoorschrift gelden de 
standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, 50 dB(A) op 50 meter van de inrichtingsgrens.  
 
Daarnaast zijn er nog te ontwikkelen kavels. Aan deze kavels worden milieu categorieën toegekend 
variërend van categorie 2 tot en met categorie 4.2 of AMvB met een kavelgrootte van 2000m2. Indien er bij 
een kavel geen specifieke gebiedsindeling gewenst is wordt standaard aansluiting gezocht bij het kental 
voor AMvB bedrijven.  

3.1.3 Bronvermogen 
In het geluidsmodel wordt gewerkt met kavels. Indien een kavel behoort tot een vergunde situatie dan 
wordt het akoestisch model zoals vergund gehandhaafd tenzij de beoogde milieu categorie en hogere 
geluidsbelasting mogelijk maakt. In dat geval wordt een kental toegepast. De vergunde geluidruimte voor 
bedrijven is afkomstig van het A-model (VRY-1702245, datum: 26-07-2017) uit i2 tenzij anders 
aangegeven. Voor de kavels welke niet onder een vergunning vallen worden de kentallen gehanteerd 
zoals weergegeven in tabel 3. De kentallen zijn tot stand gekomen door middel van de richtafstanden 
zoals gehanteerd in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering en de standaardvoorschriften uit het 
Activiteitenbesluit (45 dB(A) op de richtafstand). Het gehanteerde spectrum voor deze kentallen is 
weergegeven in tabel 4. Het kavelkental wordt gemodelleerd op een hoogte van 3.5 meter boven het 
maaiveld met een grid van 25 bij 25.  
 
De kentallen zijn bepaald door middel van de richtafstanden van de VNG publicatie bedrijven en milieu 
zonering. Op deze manier is er een uniforme geluidsruimte per deelgebied mogelijk. Voor de gebieden 
welke gelegen zijn op het bedrijventerrein betekent dit dat er maatwerk voorschriften nodig zijn om de 
gehanteerde geluidsruimte te waarborgen. Voor de bedrijven nog op een gezoneerd industrieterrein zijn 
deze voorschriften niet nodig.  
 
Om te controleren of de gehanteerde kentallen realistisch zijn is er tevens gekeken naar het 
transitiemodel8 uit 2014 gemaakt door de DCMR. De gehanteerde kentallen in dit document komen 
overeen met de kentallen uit 2014. 
                                                   
8 Uitgangspunten van het transitiemodel zijn terug te vinden in de notitie van 24 september 2014 met de titel: “Conceptnotitie 

industrielawaai M4H, versie 24 september” van de gemeente Rotterdam afdeling Stadsontwikkeling Ingenieursbureau MRO 

geschreven door mevrouw M. Houwen.  
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tabel 3: Gehanteerde kentallen in dB(A)/m2 voor een oppervlak van 2000m2. 
Uitgangspunt Kental 
Milieu Categorie 4.1 en 4.2 68 
Milieu Categorie 3.2 66 
Milieu Categorie 3.1 59 
Milieu Categorie 2 55 
50 dB(A) op 50 m 64 
Floating Farm 64 

tabel 4: Relatief standaard IL-spectrum voor kentallen. 
Frequentie (Hz) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
dB 25 20 15 11 7 6 8 9 11 

3.1.4 Model 
Het rekenmodel is gemaakt in Geomilieu 4.01 waarbij gebruik wordt gemaakt van de TNO-TPD 
luchtdemping volgens modelregels i2 voor zowel het gezoneerde als gedezoneerde terrein. Het maaiveld 
van het industrieterrein ligt 3,60 meter hoger dan het maaiveld van de woonomgeving. Gerekend is met de 
standaard meteocorrectie. Op het industrieterrein M4H zijn de geluidsmodellen voor de tussen en 
eindsituatie geüpdatet naar de laatste 3D mogelijkheden door middel van opendata, waarbij het 
akoestisch model van een vergund bedrijf ongewijzigd is gebleven. De omgeving is nog de originele 
omgeving zoals afkomstig uit i2. Voor het stuk industrieterrein dat onder Schiedam valt wordt gebruik 
gemaakt van het ongewijzigde zonebeheersmodel (B-model, VRY-1702244 datum 26-07-2017) uit i2. Op 
deze manier is de maximale invulling te realiseren en wordt Schiedam niet beperkt in zijn geluidsruimte.  
 
Omdat de geluidscontour van het M4H gebied in de nacht al bijna opgevuld is, wordt er gerekend met een 
bedrijfsduurcorrectie van 0/-5/-10 dB voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor de 
kentallen tenzij anders aangegeven. 
 
In gebied 1, het MakersPark, en gebied 4 is een reductie toegepast van 1.55 dB op ieder kavel. Deze 
reductie is tot stand gekomen omdat planologisch slechts 61% van het gebied uitgeefbaar is. De overige 
39% is bestemd voor openbare wegen, parkeervoorzieningen etc. Voor vergunde bedrijven is deze 
reductie niet toegepast!  
 
De verhouding 61/39 is tijdens een overleg met de gemeente Rotterdam door de planoloog naar voren 
gebracht. Op dit moment zijn de locaties voor de openbare locaties nog onbekend en wordt er een 
oppervlakte bron gehanteerd voor het gehele gebied met uitzondering van de rondweg Keileweg, 
Galileistraat. De rondweg behelst 9% van de openbare gebieden. De onbekende openbare locaties zijn 
daardoor nog slechts 30% van het beschikbare oppervlak.  
 
De gehanteerde kavel indeling in het geluidsmodel is weergegeven in onderstaand figuur.  
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figuur 4: Gebiedsindeling in het geluidsmodel. 
 

Het nestgeluid van schepen is in een separaat model meegenomen. De berekende niveaus op de diverse 

toetspunten is dus zonder het geluid afkomstig van schepen. Schepen welke bij een vergunning 

aanwezig zijn, zijn één op één overgenomen. 

3.2 Nulsituatie 
In de nulsituatie wordt de geluidsbelasting op EP II en III berekend met het huidige A-model uit i2. In dit 
model bevinden EP II en III zich nog op het gezoneerde industrieterrein. Het gezoneerde terrein is in de 
nulsituatie voor het Rotterdamse gedeelte volgens onderstaand figuur.  
 

 

figuur 5: Gezoneerd IT Rotterdamse deel M4H in de nulsituatie. 

3.3 Tussensituatie 
Voor de geluidsbelasting op EP II en III wordt onderscheidt gemaakt tussen een bedrijventerrein en 
industrieterrein. Dit betekent dat gebied  2 gedeeltelijk gedezoneerd zal zijn naar een bedrijventerrein. 
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Daarnaast zijn voor locaties op het industrieterrein mogelijk andere invullingen wenselijk. Voor deze 
overgang moet er gekeken worden of de gewenste activiteiten en de huidige vergunde bedrijven in gebied 
twee niet onder de definitie van grote lawaaimakers vallen volgens het besluit omgevingsrecht bijlage 1 
onderdeel D.  
 
In gebied twee zijn de volgende bedrijven vergund: 
• Gemeentewerken Rotterdam Laboratorium 
• Baronie / De Heer BV 
• Ghandi, Cultureel Centrum 
 
Voor alle bedrijven is de modellering conform de huidige vergunningen/maatwerkvoorschriften ongewijzigd 
overgenomen uit het A-model tenzij anders aangegeven. Per gebied is aangegeven wat de benodigde, 
gewenste verandering is indien van toepassing.  
 
Het gezoneerde terrein is in de tussensituatie voor het Rotterdamse gedeelte volgens onderstaand figuur 
uitgevoerd. Hierin is het gebied ronde EP II en III gedezoneerd.  
 

 

figuur 6: Gezoneerd IT Rotterdamse deel M4H in de tussensituatie. 
 
Gebied 1: 
Trafoen Sc is een grote lawaaimaker op papier, zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel D van Bijlage I van 
het Bor. Het maximale in te schakelen vermogen van dit transformatiestation is 420 MVA volgens de 
vergunning uit 1996. Dit vermogen ligt ver boven de grens van 200 MVA voor transformatorstations welke 
niet gelegen zijn in gesloten gebouwen (Cat. 20.1b onderdeel D van bijlage I – Bor). Om geen grote 
lawaaimaker meer te zijn moet er een nieuw vergunning aangevraagd worden waarbij niet voldaan wordt 
aan bijlage I van het Bor 
 
Trafoen Sc blijft als een grote lawaaimaker aanwezig in de tussensituatie. Tevens moet worden opgemerkt 
dat de EON centrale sinds april 2016 geen vergunning meer heeft maar een melding plichtig activiteit 
type-B bedrijf is geworden met maatwerkvoorschriften. Vanwege deze maatwerkvoorschriften is EON mee 
genomen in dit onderzoek zoals van toepassing is in i2 aangevuld met een kental variërend tussen milieu 
categorie 3.1 t/m 4.2.  
 
Het bedrijf Fyffes BV heeft een kental gekregen in plaats van de vigerende vergunning omdat de 
vergunning minder toe staat dan gewenst. Voor de overige kavels en Fyffes geldt dat er inwaarts 
gezoneerd is.  
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Voor de inwaardse zonering is gekeken naar de richtafstanden volgens de VNG. De gehanteerde 
kentallen zijn gebaseerd op milieu categorie 2 t/m 4.2 (tabel 5). Het kental voor categorie 4.x is afgezwakt 
naar 68.5 dB(A)/m2 na analyse van gebruikelijke kentallen in de overige haven gebieden. Als de VNG 
publicatie gevold zou worden is het kental bij een kavel van 2000 m2 onrealistisch hoog. Het kental voor 
4.1 zou bij 2000 m2 74 dB(A)/m2 worden en bij 4.2 77 dB(A)/m2. Daarnaast is er gekozen voor de variant 
0/0/10 voor categorie 4.x bedrijven. Er mag namelijk verwacht worden dat categorie 4.x bedrijven meer in 
de avond doorwerken van daar de keuzen 0/0/10. In het kental voor categorie 4.x is niet de reductie van 
1.55 dB toegepast ten gevolge van openbaar terrein. Deze reductie is namelijk locatie afhankelijk.  

tabel 5: Kental niveaus en bedrijfsduur. 
Milieu categorie Kental [dB(A)/m2]* Cb [dB] 
2 55,4 0/5/10 
3.1 59.4 0/5/10 
3.2 66.5 0/5/10 
4.1 68.5 0/0/10 
4.2 68.5 0/0/10 

* Kentallen zonder de 2.2 dB reductie tgv planologische invulling.  
 
Naast de bovenstaande bedrijven komt er mogelijk een club op de locatie van Ferro. Voor Ferro is het 
geluidsmodel gehanteerd zoals aangeleverd door het Geluidsbureau, de adviseur van Ferro.  
 
Gebied 2: 
In gebied 2 zijn de vergunning van Gemeentewerken Rotterdam Laboratorium, Baronie / De Heer BV en 
Ghandi, Cultureel Centrum aanwezig. Daarnaast zijn er AMvB inrichting waaronder de Parkeergarage, 
KFC en Reclassering gevestigd in gebied 2. Al deze vergunde bedrijven zijn geen grote lawaaimakers 
volgens artikel 1 onderdeel D van Bijlage I van het Bor. Dit betekend dat  het gedeeltelijk dezoneren van 
gebied 2 iets eenvoudiger zal verlopen dan waneer er wel grote lawaaimakers aanwezig zijn.  
Voor de bedrijven zonder maatwerkvoorschrift of vergunning wordt er in de transitie periode voor de 
bedrijven in gebied 2 uitgegaan van standaard AMvB bedrijven. Deze AMvB bedrijven mogen op een 
industrieterrein 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter afstand produceren of te wel 64 dB(A)/m2.   
 
Voor de KFC en de luchtbehandelingskasten op EP I en EP IV is een gedetailleerd onderzoek geweest 
naar de bronnen. Er is geen rekening gehouden voor deze bedrijven met de situatie dat voor een aantal 
bedrijven EP II en/of EP III op minder dan 50m afstand liggen. Voor de Heer/Baronie is tevens een 
gedetailleerd model gemaakt op basis van observaties en metingen. De gedetailleerde onderzoeken 
(figuur 7) zijn gehanteerd in het model in plaats van de reguliere kentallen bijbehorende bij een AMvB 
bedrijf. Het gedetailleerde onderzoek is uitgevoerd door DPA en opgestuurd op 4-12-2017 door Thomas 
Taris.  



 

14 

 

figuur 7: Gedetailleerde modellen KFC/Reclassering, Europoint IV en De Heer 
 
Gebied 3: 
In gebied 3 bevinden zich geen bedrijven met vergunningen of maatwerkvoorschriften volgens het A-
model.  
 
Voor de bedrijven zonder maatwerkvoorschrift of vergunning wordt er in de transitie periode voor de 
bedrijven in gebied 3 uitgegaan van standaard AMvB bedrijven. Deze AMvB bedrijven mogen op een 
industrieterrein 50 dB(A) etmaalwaarde op 50 meter afstand produceren of te wel 64 dB(A)/m2.  
 
Daarnaast bevindt zich in gebied 3 de Voedseltuin. Het gebied van de Voedseltuin wordt niet uitgegeven 
en zal geen geluidsbronnen bevatten.   
 
Gebied 4: 
Naast het akoestisch model van AVR Overslagstation Keilehaven moeten er in gebied 4 bedrijven 
gevestigd worden en/of zijn welke onder de standaard voorschriften van het activiteitenbesluit vallen. Dit 
betekent dat het kental gebaseerd is op 50 dB(A) op 50 meter of te wel 64 dB(A)/m2 gebaseerd op 2000 
m2 kavel grootte. 
 
Gebied 5: 
In gebied 5 is het Milieupark Delfshaven een op een overgenomen van uit het A-model. De overige kavels 
in gebied 5 zijn bestemd als categorie 3.2 bedrijven waarbij het kental 66 dB(A)/m2 is.  
 
Gebied 6: 
In dit gebied zijn geen vergunningen, maatwerkvoorschriften van kracht. Gedurende de transitie periode 
moet wonen en werken naast elkaar kunnen bestaan. Daarom is milieu categorie 2 van toepassing met 
het bijbehorende kental van 55 dB(A)/m2.  
 
Gebied 7: 
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Gebied 7 is vergelijkbaar met gebied 6. Milieu categorie 2 met een kental van 55 dB(A)/m2 is hier van 
toepassing.  
 
Gebied 8: 
In gebied 8 wordt een floatig farm gerealiseerd. De floating farm bestaat uit een drijvend onderdeel in de 
Merwehaven en een stuk land naast Van Uden. De floating farm is gedezoneerd met een kental van 64 
dB(A)/m2 bijbehorende bij AMvB bedrijven (50 dB(A) op 50 meter). Kavel 08.02 heeft een reductie van 1 
dB op het kental van 64 dB(A)/m2 gekregen zodat er voldaan wordt op de van Deventerflat. Van Uden blijft 
op het industrieterrein gelegen. Omdat er een nieuwe aanvraag in behandeling is, maar nog niet vergund, 
is het model van 2018-10-09 gehanteerd.  
 
Gebied 9: 
In gebied 9 bevinden zich bedrijven welke als AMvB gekenmerkt zijn. Daarnaast is Zaal Diva aanwezig 
met een vergunning. De vergunde ruimte is lager dan wat mogelijk is voor een AMvB bedrijf. Zaal Diva 
heeft daardoor de ruimte gekregen conform de uitgangspunten van een AMvB bedrijf. Wegens de 
Deventerflat past het standaard kental van 64 dB(A)/m2 gebaseerd op 2000 m2 kavel grootte niet. Er is 
een reductie van 6.9 dB toegepast zodat er geen overschrijdingen zijn aan de hogere waarde voor de van 
Deventerflat. Dit betekend dat het gehanteerde kental 57.6 dB(A)/m2 bedraagt. 

 
Gebied 10: 
In gebied 10 bevindt zich het sappencluster. Dit cluster bestaant uit HIWA Rotterdam Port Cold Stores, 
Europea Juice Terminal B.V. en Seabrax Oost. Van de bedrijven European Juice Terminal B.V. en 
Seabrax Oost is de modellering conform de huidige vergunningen/maatwerkvoorschriften ongewijzigd 
overgenomen uit het A-model. Voor HIWA Rotterdam Port Cold Stores heeft een actualisatie plaats 
gevonden van het model. Deze actualisatie is toegepast in plaats van het model uit i2. Het geactualiseerde 
model is namelijk niet doorgevoerd in i2. Het model is afkomstig van DGMR en geleverd op 21-3-2017.  
 
Voor de al aanwezige AMvB bedrijven wordt het standaard voorschrift van 50 dB(A) op 50 meter 
overgenomen. Het gemiddelde kaveloppervlakte in deze gebieden bedraagt 2000 m2 wat resulteert in een 
kental van 64 dB(A)/m2.  
 
Overzicht 
In onderstaande tabel en figuur is een overzicht weergegeven van de gehanteerde milieu categorieën, 
kentallen per gebied. Daarnaast zijn de vigerende vergunningen van de bedrijven van kracht tenzij 
hierboven anders aangegeven.  

tabel 6: Gehanteerde milieu categorieën per gebied met het daarbij behorende kental.  
Gebied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milieu categorie Inwaards 
zoneren AMvB AMvB AMvB 3.2 2 2 AMvB AMvB- AMvB 

Kental [dB(A)/m2] 55 - 68 64 64 64 66 55 55 64 57,6 64 
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figuur 8: Kentallen en bedrijven tussensituatie. 

3.4 Eindsituatie 
In de eindsituatie zijn grote delen van het industrieterrein M4H getransformeerd naar bedrijventerrein, 
diverse woongebieden en gemengd gebied. Concreet betekent dit dat de gebieden 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 
zijn gedezoneerd.  
 
Het gezoneerde terrein is in de eindsituatie voor het Rotterdamse gedeelte bijvoorbeeld volgens 
onderstaand figuur uitgevoerd.  
 

 

figuur 9: Gezoneerd IT Rotterdamse deel M4H in de eindsituatie. 
 
Voor een aantal gebieden zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de transitie periode. Voor de gebieden 
waar wel wijzigen zijn, zijn deze hier onder benoemd.  
 
Gebied 1: 
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Gebied 1 kan vanwege de grote lawaaimaker, Trafoen Sc, maar gedeeltelijk gedezonerd worden. Dit 
onderdeel behoud dan ook een eigen zone. De overige gebieden zijn conform de tussensituatie 
overgenomen.  
 
Gebied 2: 
In gebied 2 moet in de eind situatie bedrijven aanwezig zijn welke vallen onder milieu categorie 2 volgens 
de VNG-publicatie. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven zonder maatwerkvoorschriften, 
vergunningen. Voor categorie 2 bedrijven is de grenswaarde 45 dB(A) op 30 meter afstand, wat neerkomt 
op een kental van 55 dB(A)/m2. 
 
Gebied 3: 
In gebied 3 moet in de eind situatie bedrijven aanwezig zijn welke vallen onder milieu categorie 2 volgens 
de VNG-publicatie in verband met de geplande woningen bouw in het gebied. Dit geldt voor zowel nieuwe 
als bestaande bedrijven zonder maatwerkvoorschriften, vergunningen. Voor categorie 2 bedrijven is de 
grenswaarde 45 dB(A) op 30 meter afstand, wat neerkomt op een kental van 55 dB(A)/m2. 
 
De voedseltuin blijft ook in de eind situatie gehandhaafd.   
 
Gebied 6: 
In de eindsituatie is heel gebied 6 bestemd voor woningen. Dit betekent dat er geen bedrijven gevestigd 
kunnen worden en dat er geen geluidsruimte aanwezig is in gebied 6.  
 
Gebied 7: 
Net als gebied 6 zal gebied 7 volledig bestemd worden voor woningen. Er zal geen geluidsruimte 
beschikbaar zijn voor bedrijven in dit gebied.  
 
Overzicht 
In onderstaande tabel en figuur is een overzicht weergegeven van de gehanteerde milieu categorieën, 
kentallen per gebied. Daarnaast zijn de vigerende vergunningen van de bedrijven van kracht tenzij 
hierboven anders aangegeven.  

tabel 7: Gehanteerde milieu categorieën per gebied met het daarbij behorende kental.  
Gebied 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milieu categorie Inwaards 
zoneren 2 2 AMvB 3.2 -- -- AMvB AMvB- AMvB 

Kental [dB(A)/m2] 55 - 68 55 55 64 66 -- -- 64 57,6 64 
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figuur 10: Kentallen en bedrijven eindsituatie. 
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4. Resultaten 

4.1 Nulsituatie 
Volgens het huidige A-model uit i2 worden onderstaande geluidsniveaus berekend op de Europointtorens 
II en III.  

tabel 8: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) ten gevolge van de nulsituatie.  
Toren Dag Avond Nacht Etmaal Gevel 
EP2 61 47 46 61 W 
EP3 60 50 48 60 W 

4.2 Tussensituatie 
In de tussensituatie is alleen het gebied rond de Europointtorens II en III gedezoneerd. De overige 
gebieden in M4H blijven gezoneerd. In onderstaande twee tabellen zijn de resultaten voor de 
Europointtorens weergegeven. De resultaten voor M4H bestaat uit de som van het gezoneerde en 
gedezoneerde gebied. De cumulatie bestaat uit een opsomming van de geluidsniveaus afkomstig van 
M4H en Schiedam. Naast de onderstaande tabellen zijn er tevens een aantal figuren toegevoegd waarop 
staat welke gebieden van een dubbele gevel voorzien moeten worden omdat deze gebieden boven de 60 
gecumuleerd uit komen.  

tabel 9: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) op Europointtoren II.  
 Dag Avond Nacht Etmaal Gevel 
M4H 60 55 50 60 O 
Schiedam 31 26 24 34 W 
Gecumuleerd 60 55 50 60 O 

tabel 10: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) op Europointtoren III.  
 Dag Avond Nacht Etmaal Gevel 
M4H 61 55 50 61 Z 
Schiedam 38 33 29 39 W 
Gecumuleerd 61 55 50 61 Z 

 
Naast de berekende niveaus op de torens is teven gekeken naar de effecten op de huidige MTG 
toetspunten. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
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tabel 11: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) op de MTG toetspunten.  
Locatie Grenswaarde (ZIP) M4H Schiedam M4H+Schiedam 
Aakstraat 7 55,4 50,9 35,3 51,0 
Deventerflat 133 West 58,4 45,9 57,6 57,9 
Deventerflat 147 Oost 55,4 54,5 41,8 54,6 
Deventerflat 147 West 56,4 47,2 55,7 56,3 
Fregatpad 13 56,4 52,7 37,0 52,8 
Hoofdstraat 147 55,4 47,6 53,2 54,2 
Hudsonstraat 205 59,4 52,5 31,9 52,6 
Hudsonstraat 287a 61,4 53,8 33,1 53,8 
Hudsonstraat 31 55,4 48,2 30,6 48,3 
Hudsonstraat 323 56,4 53,1 32,6 53,2 
Hudsonstraat 99 59,4 51,0 31,1 51,0 
Merwedestraat 34-42 55,4 47,3 52,2 53,3 
Plein Eendragt 17 55,4 43,0 52,7 53,1 
Rhijnvis Feithstraat 27 55,4 50,3 31,3 50,4 
Rotterdamsedijk 14 55,4 51,2 40,6 51,5 
Rotterdamsedijk 219 d 58,4 47,3 57,8 58,1 
Rotterdamsedijk 255 B 63,4 45,9 61,1 61,2 
Rotterdamsedijk 397 A 57,4 43,2 54,4 54,7 
Rotterdamsedijk 445 A 55,4 42,6 52,0 52,4 
Schiedamse ben.weg 501 56,4 52,2 40,1 52,3 
Speedwellstr 136 NO,Merwezicht 59,4 51,7 23,3 51,7 
Speedwellstr 136 NW,Merwezicht 59,4 54,3 32,3 54,4 
Speedwellstr 174 NO,IJselzicht 55,4 43,6 24,6 43,7 
Speedwellstr 174 NW,IJselzicht 55,4 47,3 23,3 47,3 
Speedwellstr 24 NO,Merwezicht( 55,4 43,6 24,6 43,6 
Speedwellstr 24 NW,Merwezicht( 55,4 46,8 21,2 46,8 
Speedwellstr 260 NO,IJselzicht 59,4 51,5 24,6 51,5 
Speedwellstr 260 NW,IJselzicht 59,4 55,0 32,5 55,0 
Speedwellstr 288 NO,Waalzicht( 55,4 44,8 28,2 44,9 
Speedwellstr 288 NW,Waalzicht( 55,4 47,8 25,6 47,8 
Speedwellstr 356 NO,Waalzicht( 58,4 50,3 25,3 50,4 
Speedwellstr 356 NW,Waalzicht( 58,4 55,8 32,7 55,8 
Tuinlaan 24 56,4 48,4 55,4 56,1 
Tuinlaan 60 59,4 45,9 58,1 58,3 

 

 

figuur 11: Gevels west en zuid EP2. Rood is boven de 60 dB(A)-etmaalwaarde ten gevolge 
van het gecumuleerde geluidsniveau M4H, Schiedam. 
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figuur 12: Gevels west en zuid EP3. Rood 
is boven de 60 dB(A)-etmaalwaarde ten 
gevolge van het gecumuleerde 
geluidsniveau M4H, Schiedam. 

figuur 13: Gevels oost en zuid EP3. Rood is 
boven de 60 dB(A)-etmaalwaarde ten 
gevolge van het gecumuleerde 
geluidsniveau M4H, Schiedam. 

4.3 Eindsituatie 
In de eindsituatie zijn alle gewenste gebieden gedezoneerd naar een bedrijventerrein en is woningbouw 
gerealiseerd op de gewenste locaties. De cumulatie bestaat uit een opsomming van de geluidsniveaus 
afkomstig van M4H bedrijventerrein en industrieterrein en Schiedam.  

tabel 12: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) op Europointtoren II.  
 Dag Avond Nacht Etmaal Gevel 
M4H – Bedrijventerrein (gedezoneerd) 58 54 49 59 O 
M4H – Gezoneerd industrieterrein 48 44 38 49 Z 
Schiedam 31 26 24 34 W 
Gecumuleerd 58 54 49 59 O 

 tabel 13: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) op Europointtoren III.  
 Dag Avond Nacht Etmaal Gevel 
M4H – Bedrijventerrein (gedezoneerd) 59 54 49 59 Z 
M4H – Gezoneerd industrieterrein 49 44 39 50 Z 
Schiedam 38 33 29 39 W 
Gecumuleerd 59 54 49 59 W 

 
Naast de berekende niveaus op de torens is teven gekeken naar de effecten op de huidige MTG 
toetspunten. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in onderstaande tabel.  
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tabel 14: Langtijdgemiddelde equivalente geluidsniveaus in dB(A) op de MTG toetspunten.  
Etmaal Grenswaarde 

(ZIP) 
M4H - 
Bedrijventerrein 

M4H - 
Industrieterrein Schiedam Gecummuleerd 

Aakstraat 7 55,4 49,0 41,3 35,3 49,8 
Deventerflat 133 West 58,4 45,6 32,1 57,6 57,9 
Deventerflat 147 Oost 55,4 52,5 49,3 41,8 54,4 
Deventerflat 147 West 56,4 47,0 32,7 55,7 56,3 
Fregatpad 13 56,4 50,4 45,8 37,0 51,7 
Hoofdstraat 147 55,4 42,7 45,4 53,2 54,1 
Hudsonstraat 205 59,4 44,7 50,6 31,9 51,6 
Hudsonstraat 287a 61,4 47,6 48,0 33,1 50,9 
Hudsonstraat 31 55,4 40,5 47,1 30,6 48,0 
Hudsonstraat 323 56,4 48,2 46,4 32,6 50,4 
Hudsonstraat 99 59,4 42,0 50,1 31,1 50,8 
Merwedestraat 34-42 55,4 42,0 45,4 52,2 53,3 
Plein Eendragt 17 55,4 38,4 40,8 52,7 53,1 
Rhijnvis Feithstraat 27 55,4 48,7 42,9 31,3 49,7 
Rotterdamsedijk 14 55,4 47,7 46,6 40,6 50,5 
Rotterdamsedijk 219 d 58,4 43,8 44,7 57,8 58,1 
Rotterdamsedijk 255 B 63,4 42,6 43,0 61,1 61,2 
Rotterdamsedijk 397 A 57,4 40,3 39,6 54,4 54,7 
Rotterdamsedijk 445 A 55,4 39,8 38,7 52,0 52,4 
Schiedamse ben.weg 501 56,4 48,4 46,0 40,1 50,6 
Speedwellstr 136 NO,Merwezicht 59,4 41,9 50,7 23,3 51,2 
Speedwellstr 136 NW,Merwezicht 59,4 44,0 53,6 32,3 54,1 
Speedwellstr 174 NO,IJselzicht 55,4 32,8 43,1 24,6 43,6 
Speedwellstr 174 NW,IJselzicht 55,4 30,6 47,1 23,3 47,3 
Speedwellstr 24 NO,Merwezicht( 55,4 39,4 41,0 24,6 43,2 
Speedwellstr 24 NW,Merwezicht( 55,4 33,2 46,5 21,2 46,7 
Speedwellstr 260 NO,IJselzicht 59,4 42,5 50,4 24,6 51,0 
Speedwellstr 260 NW,IJselzicht 59,4 43,8 54,5 32,5 54,8 
Speedwellstr 288 NO,Waalzicht( 55,4 33,3 44,5 28,2 44,9 
Speedwellstr 288 NW,Waalzicht( 55,4 32,9 47,6 25,6 47,8 
Speedwellstr 356 NO,Waalzicht( 58,4 42,7 49,0 25,3 49,9 
Speedwellstr 356 NW,Waalzicht( 58,4 43,6 55,4 32,7 55,7 
Tuinlaan 24 56,4 45,3 45,3 55,4 56,0 
Tuinlaan 60 59,4 42,6 42,9 58,1 58,3 

 
  



 

23 

5. Conclusie 

Nulsituatie 

In de huidige situatie bedraagt het geluidsniveau op de Europoint torens II en III ten gevolge van 
industrielawaai uit het M4H gebied inclusief Schiedam maximaal 61 dB(A)-etmaalwaarde.  
 

Tussensituatie 

In de tussensituatie is alleen het gebied rond de Europoint torens II en III gedezoneerd. De rest van het 
gebied inclusief torens I en IV bevindt zich nog op het gezoneerde industrieterrein. In deze situatie worden 
bedrijven in de gebieden 2 en 3 verondersteld geen maatwerkvoorschriften opgelegd gekregen te hebben 
maar bestaan deze gebieden uit AMvB bedrijven. Dat wil zeggen 50 dB(A) op 50 meter afstand, tenzij er 
een vergunning of actuele maatwerkvoorschriften van toepassing zijn. Voor de KFC, Reclassering, De 
Baronie en de bevoorrading van EP IV wordt een uitzondering gemaakt en is gebruik gemaakt van een 
geactualiseerd model ondanks dat hier geen maatwerkvoorschriften van toepassing zijn.   
 
In de tussensituatie bedraagt het geluidsniveau op de Europoint torens II en III ten gevolge van 
industrielawaai uit het gezoneerde industrieterrein M4H (inclusief Schiedam) maximaal 61 dB(A)-
etmaalwaarde op de zuid gevel op de overige gevels is het geluidsniveau ten gevolge van industrielawaai 
60 dB(A)-etmaalwaarde of lager. Voor de verdiepingen waar het niveau hoger dan 60 dB(A)-
etmaalwaarde bedraagt worden inpandig dubbele gevels geplaatst.  
 
Eindsituatie 

In de eindsituatie zijn de gebieden 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 en 9 geheel of gedeeltelijk gedezoneerd en 
getransformeerd tot bedrijventerrein, woonlocatie of gemengd gebied. In deze situatie hebben bedrijven in 
de gebieden 2 en 3 maatwerkvoorschriften opgelegd gekregen overeenkomstig milieu categorie 2. 
Bestaande vergunningen blijven gehandhaafd. 
 
In de eindsituatie bedraagt het gecumuleerde geluidsniveau op de Europoint torens II en III ten gevolge 
van het gehele M4H gebied inclusief Schiedam maximaal 59 dB(A)-etmaalwaarde. Het WGH-
industrielawaai deel van M4H inclusief Schiedam is ten hoogste 50 dB(A)-etmaalwaarde.  


